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ZAWARTOĝû

INFORMACJE OGÓLNE
- ogólna charakterystyka obszaru Stowarzyszenia LGD „Blisko Krakowa”
- szlaki turystyczne, ogólna koncepcja sieci
- zestawienie szlaków istniejących i projektowanych
- zestawienie szlaków zaprojektowanych wg gmin
- zmiany szlaków istniejących
- wykorzystanie działek gminnych
- mapy turystyczne
- prace niezbĊdne do wykonania przez oznakowaniem szlaków
- sprawozdanie podsumowujące

TRASY
- opisy projektowanych tras wraz z kilometraĪem oraz mapami topograf. 1:10 tys.

ZESTAWIENIA
- wĊzły szlaków, urządzenia informacyjne
- drogi wg zarządców wykorzystane pod szlaki rowerowe
- rodzaje dróg wg nawierzchni wykorzystanych pod szlaki rowerowe
- drogi gminne nieutwardzone

ANEKS
- mapa leĞna Lasu Bronaczowa oraz lasu k.Garcowca (Wola Radziszowska)
- mapa poglądowa tras opracowanych w „Studium tras rowerowych na terenie
miasta i gminy Skawina…”
- informacja nt. gminnych dróg publicznych gm. Skawina
- przykłady urządzeĔ wypoczynkowych
- schemat sieci szlaków
- projektowane oznakowanie szlaku
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU LGD „BLISKO KRAKOWA”
a/ połoĪenie geograficzne, rzeĨba
b/ walory krajobrazowe i turystyczne
a/ połoĪenie geograficzne, rzeĨba
Obszar objĊty działaniami LGD Blisko Krakowa tworzą: Gmina Czernichów, Gmina Mogilany, Miasto i Gmina
Skawina (z wyłączeniem Miasta Skawina) oraz Miasto i Gmina ĝwiątniki Górne, usytuowane w południowo –
wschodniej czĊĞci powiatu krakowskiego. Teren działania LGD usytuowany jest w sąsiedztwie Krakowa, w odległoĞci
nie wiĊkszej niĪ 30 km od centrum miasta. Obszar ten od południa graniczy z powiatami myĞlenickim i wadowickim,
od wschodu z powiatem wielickim, od zachodu zaĞ z powiatem chrzanowskim.
Obszar LGD Blisko Krakowa znajduje siĊ w granicach czterech makroregionów fizycznogeograficznych: WyĪyny Krakowsko CzĊstochowskiej (341.3), Bramy Krakowskiej (512.3), Kotliny OĞwiĊcimskiej (512.2) oraz Pogórza
Zachodnio-beskidzkiego (513.3).
Południowo-wschodnią czĊĞü obszaru obejmuje naleĪące do pasma pogórzy, Pogórze Wielickie (513.33). Jest
ono wykształcone w postaci spłaszczonych garbów, o przebiegu równoleĪnikowym, których wierzchowiny znajdują
siĊ na wysokoĞci 300 - 400 m n.p.m., garby te są oddzielone płaskodennymi dolinami o szerokoĞci do 1000 m. Obszar
zbudowany jest ze skał fliszowych. Ku północy opada wyraĨnym progiem denudacyjnym do kotlin podkarpackich.
Krajobraz pogórza jest charakterystyczny dla gmin ĝwiątniki Górne, Mogilany oraz południowej czĊĞci gminy Skawina, w której to pogórze graniczy od północy z Bramą Krakowską. Stanowi ona czĊĞü doliny Wisły, wykształconej w
postaci płaskiej terasy zalewowej, znajdującej siĊ na wysokoĞci 207 - 212 m n.p.m., rozciĊtej licznymi starorzeczami.
MoĪemy tu wyróĪniü obszar Rowu SkawiĔskiego (512.31). Jest to rów tektoniczny obejmujący wąską dolinĊ Wisły,
wypełniony osadami morskimi miocenu. Jest to region bezleĞny, czĊĞciowo poroĞniĊty łąkami.
Kolejnym wyraĨnym mezoregionem Bramy Krakowskiej jest ObniĪenie CholerzyĔskie (512.32), obejmujące
czĊĞü gminy Czernichów. Jest to łukowato wygiĊta równina, okalająca od północy Rów SkawiĔski. Ten region
jest tektonicznym obniĪeniem zbudowanym z iłów mioceĔskich, pokrytych m.in. lessem. ObniĪenie CholerzyĔskie ma
kształt równiny i jest połoĪone 40-50 m nad dnem doliny Wisły.
Północne skłony gminy Czernichów to Grzbiet (Garb) TenczyĔski (341.34), opadający uskokami do Bramy
Krakowskiej zrąb tektoniczny, naleĪący do WyĪyny Krakowsko-CzĊstochowskiej. Grzbiet zbudowany jest z górnojurajskich wapieni, spod których odsłaniają siĊ starsze, dewoĔskie i karboĔskie skały oraz permskie wulkaniczne porfiry i melafiry. Stoki pokryte są lessem.
Najbardziej na zachód wysuniĊta czĊĞü omawianego obszaru (okolice wsi KamieĔ), leĪy juĪ w Dolinie Górnej
Wisły (512.22), mezoregionu Kotliny OĞwiĊcimskiej. W jej budowie geologicznej wyróĪniü moĪna utwory karboĔskie
pokryte warstwą iłów mioceĔskich o Ğredniej miąĪszoĞci około 100 m oraz utworami czwartorzĊdowymi, które stanowią warstwĊ przypowierzchniową. WarstwĊ tĊ budują osady rzeczne (fluwialne) tj. mady i piaski rzeczne z fragmentami deluwiów lessowych. W całej dolinie znajduje siĊ wiele stawów rybnych.
Przez wschodnią czĊĞü obszaru biegnie droga krajowa nr 7 („Zakopianka”), stanowiąca najwaĪniejszy drogowy
szlak komunikacyjny Kraków – ChyĪne/Zakopane. Natomiast Ğrodkową czĊĞü obszaru przecinają: droga krajowa nr 44,
łącząca Górny ĝląsk z Krakowem oraz nr 780, łącząca OĞwiĊcim z Krakowem.
b/ walory krajobrazowe i turystyczne
ZróĪnicowana rzeĨba obszaru LGD Blisko Krakowa połoĪonego w obrĊbie czterech wspominanych makroregionów warunkuje jego atrakcyjnoĞü krajobrazową. Na omawianym obszarze spotkamy róĪne typy krajobrazu: od jurajskiego na północy, który charakteryzują skałki wapienne Grzbietu TenczyĔskiego i zjawiska krasowe związane z
podłoĪem wĊglanowym, poprzez krajobraz nizinny płaskich terenów Bramy Krakowskiej, po porozcinane dolinami
rzecznymi pagórkowate przedpola Beskidów.
Na północy wyraĨnie zaznacza siĊ w krajobrazie zrĊbowy Garb TenczyĔski, a dalej na południe biegną prawie
równoleĪnikowo: zapadlisko Rybnej, zrĊbowe wzgórza od Kamienia na zachodzie o KajasówkĊ (Przeginia Duchowna) na wschodzie i zapadlisko Cholerzyn-Półwies, które miĊdzy Rusocicami a Czernichowem łączy siĊ z rowem Wisły (zapadliskiem przedgórskim). Dalej na południowy wschód omawianego obszaru teren wznosi siĊ coraz to wyĪszymi wierzchowinami siĊgającymi w okolicach Radziszowa 392 m n.p.m. (Góra Pochów). Wylesione w znacznej
czĊĞci tereny pogórza dają bardzo ciekawe moĪliwoĞci widokowe. Z wielu miejsc moĪemy podziwiaü panoramy całkiem odległych terenów. Widaü zarówno KotlinĊ Sandomierską, WyĪynĊ Miechowską, WyĪynĊ KrakowskoCzĊstochowską, KotlinĊ OĞwiĊcimską jak i poszczególne pasma Beskidów, poczynając od Beskidu Małego i ĩywiecKrzysztof Florys; e-mail: krzysztof.florys@gmail.com; 601-698-175 / Krzysztof J. Pucek; e-mail: kjpucek@interia.pl; 602-520-014
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kiego, poprzez Beskid ĝredni, Wyspowy, po skrawki Gorców. W sprzyjającą pogodĊ moĪna takĪe dostrzec górujące
nad Beskidami Tatry.
LesistoĞü obszaru wynosi 13,9%. Wynika to z faktu, iĪ znaczna czĊĞü obszaru jest wykorzystywana rolniczo.
Nieliczne obszary zalesione, są jednak bardzo cenne przyrodniczo i to w ich obrĊbie wyznaczono wszystkie rezerwaty
przyrody na omawianym terenie. Obszar w wiĊkszoĞci porastają lasy mieszane, a takĪe bory sosnowo-dĊbowe oraz
buczyny z domieszką dĊbu i grabu. Główne kompleksy leĞne znajduje siĊ w zachodniej czĊĞci obszaru (miejscowoĞci:
KamieĔ, Przeginia Duchowna i Rusocice) oraz na północ od Czernichowa (góra Chełm). W dolinach potoków wystĊpują olchy i topole. W centralnej czĊĞci obszaru usytuowany jest kompleks leĞny Bronaczowa, wraz z znajdującymi
siĊ w nim rezerwatem Kozie Kąty o pow. ponad 350 ha, jest to bór sosnowo – dĊbowy, w którym sporadycznie wystĊpuje czarna brzoza – rzadkoĞü na terenie Polski. Zachodnia czĊĞü obszaru połoĪona jest w obrĊbie Zespołu Jurajskich
Parków Krajobrazowych obejmujących parki i ich otulinĊ: BielaĔsko - Tyniecki Park Krajobrazowy (całkowita powierzchnia 6 415,5 ha, z czego na obszarze Blisko Krakowa znajduje siĊ 988,4 ha) i RudniaĔski Park Krajobrazowy
(całkowita powierzchnia 5 813,9 ha, z czego na obszarze LGD znajduje siĊ 2 117,4 ha). Na terenie wsi Przeginia Duchowna istnieje rezerwat przyrody nieoĪywionej „Kajasówka” (12 ha). Ochronie podlega unikalny zrąb tektoniczny
z roĞlinnoĞcią kserotermiczną. O północną granicĊ obszaru swoim zasiĊgiem zahacza rezerwat „Dolina Potoku Rudno” (96 ha). Ponadto proponuje siĊ utworzenie rezerwatu przyrody „Chełm”, obejmującego zalesione tereny góry
Chełm, połoĪonej na północ od wsi Czernichów. Na północnych stokach mogilaĔskiego wzgórza znajduje siĊ, istniejący od 1969 roku, rezerwat florystyczny „Cieszynianka”, bĊdący stanowiskiem cieszynianki wiosennej – Hacquetia
epipacitis oraz naturalnego grądu – Tilio Carpinetum. Wschodnia czĊĞü obszaru objĊta jest kulturowo-krajobrazowymi
formami ochrony konserwatorskiej, jako krajobraz tradycyjny o wartoĞciach historycznych. Brak tu terenów o randze
rezerwatów przyrody; wystĊpują natomiast parki dworskie z okazami starodrzewia - pomniki przyrody oĪywionej.1
Niewątpliwym walorem przyrodniczym (takĪe z wieloma powiązaniami kulturowymi) omawianego obszaru,
jest rzeka Wisła wraz z kanałem Łączany - Skawina, oferująca moĪliwoĞci uprawiania turystyki wodnej jak i przyrodniczej. Malownicze doliny potoku Rudno, Skawinki oraz jej dopływów: Cedronu, Głogoczówki, Mogiłki, Włosanki i
Rzepnika mają potencjał do rozwoju turystyki przyrodniczej.
Obok elementów przyrodniczych decydujące znaczenie dla oceny walorów turystycznych obszaru LGD ma bogate dziedzictwo kulturowe.
Podstawowe, najwaĪniejsze informacje o dziedzictwie kulturowym LGD Blisko Krakowa zostały zawarte w jej
Lokalnej Strategii Rozwoju:
Obszar posiada wielowiekowe tradycje, które naleĪy rozpatrywaü w kontekĞcie historycznym głównych miejscowoĞci, stanowiących siedziby lokalnych władz samorządowych.
Początki Czernichowa siĊgają przełomu X i XI wieku. W XVI w. Krakowskie Towarzystwo Gospodarczo Rolnicze zorganizowało tu w 1860 roku SzkołĊ Praktyczną Gospodarstwa Wiejskiego, kształcącą rolników bez przerwy
do dziĞ. Czernichów jest kolebką wiejskiej spółdzielczoĞci - w 1890 roku profesor tej szkoły Franciszek Stefczyk załoĪył pierwszą w Galicji Spółdzielczą KasĊ OszczĊdnoĞci i PoĪyczek. Lokowana w 1319 roku wieĞ KamieĔ od XV w.
była własnoĞcią zakonu kanoników lateraĔskich, który do dziĞ ma tu swoją siedzibĊ. Na terenie Wołowic znaleziono
pochodzące sprzed blisko 11 tys. lat paleolityczne kopalnie krzemienia i Ğlady osadnictwa. WieĞ Rybna posiadała
przywilej dostarczania ryb na Wawelskie stoły.
Mogilany, do koĔca XII wieku miejsce stacjonowania straĪy królewskiej, stanowiły tzw. włoĞci wielkopaĔskie.
W XVII wieku Mikołaj Borek postawił koĞciół z cegły, który po rozbudowach w 1929 r. i 1975 r. zyskał obecny
kształt. ĝwiątynia mieĞci w sobie póĨnobarokowy ołtarz w kształcie serca, unikat w skali europejskiej. Wojewoda
sandomierski Wawrzyniec Spytko Jordan, który w 1560 r. wybudował drewniany pałac podmurowany, otoczył go
piĊknym ogrodem i parkiem widokowym (obecny oĞrodek PAN szczyci siĊ fragmentami parku renesansowego - aleje
grabowe – z tamtego okresu). Mogilanami władali równieĪ m.in. Konopkowie, od 1802 r. do wybuchu II wojny Ğwiatowej, zasłynĊli z produkcji maszyn rolniczych, organizując w Mogilanach ich wystawy. Ich ziemie po II wojnie Ğwiatowej rozparcelowano, a dwór w 1967 r. przekazano PAN, gdzie obecnie mieĞci siĊ oĞrodek konferencyjny.
Bogata historia Skawiny związania jest z dziejami opactwa tynieckiego i królewskiego miasta Krakowa. Od XI
wieku tereny Skawiny i jej okolic stanowiły własnoĞü tynieckiego opactwa Benedyktynów, przez które od XIII wieku
wiódł szlak solny z Bochni i Wieliczki na ĝląsk.. Strategiczne połoĪenie terenów dzisiejszej Skawiny wzglĊdem Krakowa zadecydowało o lokacji pogranicznego miasta Skawiny, której dokonał król Kazimierz Wielki w dniu 22 maja
1364 r. Przemysłowy charakter miasta zapoczątkowała w koĔcu XIX w. budowa linii kolejowej łączącej Kraków z
OĞwiĊcimiem, kolejnym silnym bodĨcem rozwojowym miasta była decyzja władz komunistycznych o budowie na
obrzeĪach miasta elektorowi i huty, oraz rozbudowie infrastruktury mieszkaniowej i komunikacyjnej.

Lokalna

Strategia Rozwoju LGD Blisko Krakowa
Krzysztof Florys; e-mail: krzysztof.florys@gmail.com; 601-698-175 / Krzysztof J. Pucek; e-mail: kjpucek@interia.pl; 602-520-014

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

ĝwiątniki Górne to jedna z najstarszych miejscowoĞci południowej Małopolski, której historia, od co najmniej
siedmiu wieków związana jest z rzemiosłem metalowym. W XI w. po załoĪeniu biskupstwa krakowskiego w 1000 r.
mieszkaĔcy wsi Górki otrzymali przywilej słuĪby w Katedrze Wawelskiej i godne miano Ğwiątników wawelskich. Do
ich obowiązków naleĪała posługa w katedrze, trzymanie straĪy nad skarbcem królewskim, a od 1772 r. dzwonienie
dzwonem Zygmunta. Remontowali takĪe i sami wykonywali metalowe elementy zabezpieczające KatedrĊ, których
kunszt stał siĊ tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie aĪ do dziĞ, tworząc niespotykany dorobek rzemiosła
metalowego.
MieszkaĔcy ĝwiątnik wielką czcią otaczali osobĊ Ğw. Stanisława ze Szczepanowa i królową JadwigĊ. Według
tradycji królowa obdarowała podkrakowską wioskĊ przywilejami i prawami. Na przełomie XVI i XVII wieku z inicjatywy Ğwiątników wawelskich-straĪników grobu Ğw. Stanisława-ufundowano kaplicĊ pod wezwaniem ĞwiĊtego patrona
wsi a koĞciół pod wezwaniem Ğw. Stanisława poĞwiĊcono w 1858 r.
Obszar Blisko Krakowa bogaty jest w zabytki kultury materialnej. Na dziedzictwo kulturowe składają siĊ zabytki kultury Ğwieckiej i religijnej, a takĪe obiekty rĊkodzieła rzemieĞlniczego.
Do najciekawszych zabytków sztuki sakralnej na obszarze moĪna zaliczyü:
- drewniany koĞciół w Woli Radziszowskiej,
- zespół koĞcioła parafialnego pw. Ğw. Bartłomieja w Mogilanach,
- koĞciół parafialny pw. Ğw. Stanisława BM w ĝwiątnikach Górnych
- zespół koĞcioła parafialnego pw. Ğw. Trójcy w Czernichowie.
Zespół dworski w Czernichowie pochodzi z połowy XIX w. i oprócz budynku dworu otoczonego małym ogrodem botanicznym i zabytkowym parkiem obejmuje lamus, murowane budynki gospodarcze, starą elektrowniĊ oraz
dom nauczyciela i budynki mieszkalne. Obecnie mieĞci siĊ tu Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Zespół Dworski Konopków w Mogilanach (obecnie OĞrodek Konferencyjny PAN), to dwór murowany z XVII
wieku, klasycystyczny, przebudowany około 1840 roku, odnowienie i adaptacja 1967 – 1972 oraz park geometryczny
„włoski” na sztucznie usypanym terenie utworzony w XVII wieku, jego czĊĞü krajobrazowa pochodzi z XIX wieku.
Jurczyce i Polanka Hallera to miejscowoĞci związane z osobą gen. Józefa Hallera; znajdują siĊ w nich dwory
naleĪące niegdyĞ do rodu Hallerów. Dwór w Jurczycach otoczony jest 5 ha parkiem. PamiĊü o generale i jego rodzie
podtrzymywana jest przez prĊĪnie działającą „IzbĊ pamiĊci rodu Hallerów” w Jurczycach.
W ĝwiątnikach znajduje siĊ zabytkowy budynek Cesarsko-Królewskiej Szkoły ĝlusarskiej - powstały w latach
1888-1894 wybudowany w stylu architektury galicyjskiej mieszczący Muzeum ĝlusarstwa.
Bogactwo dziedzictwa ziemi skawiĔskiej prezentuje Muzeum Regionalne w Skawinie.
PiĊkno krajobrazu dziedzictwa zabytków na obszarze LGD „Blisko Krakowa” to poza koĞciołami, dworami i
innymi okazałymi budowlami tradycyjne chałupy krakowskie, krzyĪe i kapliczki przydroĪne, które moĪna spotkaü
doĞü czĊsto.
Wymienione wyĪej walory uzupełniają inne atrakcje takie jak np. działająca pod auspicjami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Prehistoryczna Osada w Woli Radziszowskiej. Osada jest rekonstrukcją wioski z epoki
brązu i stanowi efekt kilkuletniej pracy z zakresu archeologii doĞwiadczalnej. OgarniĊci pasją krakowscy studenci
i licealiĞci odtworzyli hipotetyczną osadĊ łuĪycką sprzed 3000 lat.
Warto takĪe zwróciü uwagĊ na odbywające siĊ w omawianych gminach imprezy cykliczne, przyciągające coraz
wiĊkszą iloĞü odwiedzających. MoĪna tu podaü przykłady odbywającego siĊ w maju MiĊdzynarodowego Biegu SkawiĔskiego czy teĪ wrzeĞniowego Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego Wisłą na trasie Czernichów – Kraków.
AtrakcyjnoĞü omawianego terenu moĪna zwiĊkszyü poprzez konstruowanie produktów turystycznych bazujących na powyĪszych walorach, sprawdzonych formach turystyki (aktywna, rodzinna, poznawcza) oraz przez odpowiednią ich promocjĊ.
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ZNAKOWANE SZLAKI TURYSTYCZNE
a/ zagadnienia ogólne
b/ szlaki istniejące
c/ ogólna koncepcja sieci
d/ szlaki projektowane
a/ uwagi ogólne
Szlaki turystyczne były i są jednym z pierwszych elementów turystycznego zagospodarowania terenu. Prawidłowo poprowadzone winny prezentowaü walory przyrodnicze i kulturowe danego obszaru, a jednoczeĞnie porządkowaü ruch turystyczny wyznaczając okreĞlone trasy dla turystyki aktywnej - obecnie pieszej, rowerowej, jeĨdzieckiej.
Niedostrzegane w tym aspekcie przez lata, obecnie dla wielu podmiotów formułujących projekty aktywizacji terenu
wydają siĊ głównym, a czĊsto jedynym Ğrodkiem temu słuĪącym. Stąd obserwowane w ostatnich latach liczne lokalne
inicjatywy w zakresie tworzenia coraz to nowych szlaków, najczĊĞciej rowerowych, ale teĪ i tematycznych, czĊsto tylko atrakcyjnych dla pomysłodawców. Na ogół koncepcje takie nie uwzglĊdniają istniejącej juĪ sieci szlaków, koniecznoĞci ich powiązania z innymi istniejącymi szlakami np. gmin oĞciennych. W odniesieniu do szlaków rowerowych,
których sieü, co jest zrozumiałe, w ostatnich latach znacznie została rozbudowana, czĊsto dla lokalnych, rekreacyjnych
tras przyjmuje siĊ kryteria, jak dla szlaków długodystansowych (np. Szlak Bursztynowy) znakując wyłącznie drogami
publicznymi utwardzonymi (np. LGD „Dolina Karpia”), słusznie uwaĪając, Īe po asfalcie siĊ lepiej jeĨdzi; ale czy ciekawiej? Jest to ogólnie rzecz biorąc przejaw z jednej strony łatwizny, z drugiej braku turystycznego wyczucia. CzĊsto
teĪ wytycza siĊ przesadnie gĊstą sieü szlaków rowerowych, która w połączeniu z innymi rodzajami szlaków tworzy
istny miszmasz, zniechĊcający do wyboru oznakowanej trasy. Przykładem mogą tu byü niektóre gminy w północnej
czĊĞci Jury Krakowsko-CzĊstochowskiej czy koncepcje szlaków rowerowych opracowane w 2010 r. przez kilka LGD
z rejonu tarnowsko-bocheĔskiego. Pomijane są kwestie innych, poza znakowaniem, nakładów, np. na poprawĊ nawierzchni dróg gruntowych, którymi zaplanowano szlaki, udroĪnienie przejĞü, zaopatrzenie szlaków w małą infrastrukturĊ (np. punkty wypoczynkowe - biwaki, itp.), a przede wszystkim w drogowskazy z km, nie mówiąc juĪ o
schematycznych mapach sieci szlaków czy innych urządzeniach informacyjnych. Niechlubnym przykładem w tym zakresie moĪe byü WiĞlana Trasa Rowerowa. Nagminnym zjawiskiem jest brak jakichkolwiek informacji o szlakach na
stronach internetowych podmiotów je zakładających, którymi obecnie najczĊĞciej są gminy oraz LGD, a jeĞli takie informacje siĊ pojawiają to są one szczątkowe, bądĨ całkowicie mylące.
Przy konstruowaniu nowych szlaków, nie dostrzega siĊ poza rowerowymi, moĪliwoĞci wytyczania krótkich,
rzĊdu kilku km tras spacerowych, które jak wskazują doĞwiadczenia okolic Krakowa (Dol. Aleksandrowicka, Dol.
Brzoskwinki, Dol. Racławki) cieszą siĊ znacznym powodzeniem, o czym mogą Ğwiadczyü zapełnione w weekendy
parkingi. Trasy takie wyposaĪa siĊ w tablice z róĪnorodnymi informacjami opisującymi dany teren, tak by pełniły one
funkcje edukacyjne. W odniesieniu do innych szlaków, np. rowerowych ich wyposaĪenie w tego typu tablice jest zjawiskiem sporadycznym. Dobrym przykładem moĪe tu byü Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd, na odcinku woj.
małopolskiego. Z drugiej strony, mówiąc o szlakach spacerowych, naleĪy wspomnieü o nowych pomysłach odrĊbnego, dodatkowego znakowania tras do nordic walking, tak jakby ta forma rekreacji wymagała specjalnych tras.
Zrealizowane szlaki najczĊĞciej pozostawia siĊ bez konserwacji, napraw, a przede wszystkim pomija siĊ je w
podejmowanych decyzjach planistycznych, choüby w zakresie modernizacji dróg. Nie dąĪy siĊ do wpisywania szlaków w miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; jakkolwiek prawnie nie ma takiego obowiązku to dobra
praktyka wskazuje, by to czyniü, czego najbliĪszym przykładem jest gmina Kraków.
Niniejsze opracowanie uwzglĊdnia powyĪsze uwagi wskazując i proponując okreĞlone przedsiĊwziĊcia, tak by
znakowanie nie okazało siĊ działaniem pozornym.

b/ szlaki istniejące – ocena, zakładane zmiany
Ogółem sieü wszystkich znakowanych szlaków na obszarze LGD „Blisko Krakowa” liczy 244,6 km, z czego
105 km przypada na gminĊ Czernichów. Wynika to z faktu podjĊcia przez tamt. UG w 2004 r. tematu szlaków turystycznych i realizacji przyjĊtych projektów przy wykorzystaniu dotacji w ramach programu SAPARD. NaleĪy podkreĞliü, iĪ sporządzony wówczas przez Oddział Krakowski PTTK projekt charakteryzował siĊ kompleksowym podejĞciem; obejmował zarówno reorganizacjĊ istniejących szlaków pieszych, jak i zakładał wytyczenie nowych szlaków
rowerowych i konnych wg propozycji UG. Niestety, w kolejnych latach nastąpił brak zainteresowania wykonanymi
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pracami, mimo Īe w strategii rozwoju gminy (zał. nr 1 cel nr III) zadeklarowano znaczne nakłady na utrzymanie i doposaĪenie szlaków.
JeĞli zatem pominie siĊ gminĊ Czernichów jest widocznym, iĪ szlaki w pozostałych gminach LGD, tj. Skawina,
Mogilany i ĝwiątniki Grn. są zjawiskiem incydentalnym. Przyczyny tego stanu są dwojakiego rodzaju. Z jednej strony
wynikają one z mniejszej atrakcyjnoĞci turystycznej (w aspekcie turystyki aktywnej) wym. gmin w porównaniu z innymi terenami w okolicach Krakowa (np. gm. Krzeszowice, Skała, Niepołomice) dysponującymi lepszymi, szeroko
rozumianymi zasobami krajoznawczo-turystycznymi, a poprzez to braku zainteresowania np. PTTK wytyczaniem
szlaków na omawianych terenach. Z drugiej strony brak było dotąd inicjatyw lokalnych, w tym ze strony administracji
samorządowej, jak np. to miało miejsce na terenie pow. wielickiego.
Obecnie przez obszar LGD „Blisko Krakowa” przebiegają niĪej wymienione i scharakteryzowane znakowane szlaki turystyczne. Ich odcinki w granicach LGD „Blisko Krakowa” podkreĞlono, zaĞ w odniesieniu do
szlaków pieszych podano ich nr wg ewidencji ZG PTTK w Warszawie. Piktogram przy danym szlaku pokazuje
sposób jego oznakowania.

szlaki piesze
MP-8022C „TENCZYēSKI”: Krzeszowice – Mników Grodzisko 12,4 – szosa Czułów-Sanka 15,5 –
Czułówek 19,5 – skraj wsch. rez. Kajasówka 21,1 – Czernichów centrum 27,8 km / w gm. Czernichów
12,3 km
Szlak o zmienionym przebiegu w 2004 r (wówczas skierowany do Czernichowa)., utrzymywany przez Oddział Krakowski PTTK, w tym w 2004 r. przy dofinansowaniu Gminy Czernichów. Jest jednym z najciekawszych, najbardziej
atrakcyjnych turystycznie szlaków w okolicach Krakowa. Prowadzi w wiĊkszoĞci terenem niezabudowanym, przez lasy
i pola, w tym przez las ĩakowiec i g. Chełm ponad Czernichowem, rozłogi pól miĊdzy rez. Kajasówka – Nową Wsią
Szlachecką a wsp. lasem ĩakowiec. Obecnie nie wymaga zmian, a wyłącznie odnowienia. Jest w zasadzie przejezdny
rowerem MTB, poza paroma odcinkami miĊdzy Nowa Wsią Szlachecką a lasem ĩakowiec.
MP-8027S „CZARNEGO LASU”: Czarny Las k. Rusocic – przełom Rudna – parking pod rez. Kajasówka 3,8 km / w gm. Czernichów 3,8 km.
Szlak łącznikowy, o przebiegu ustalonym w 2005 r., utrzymywany przez Oddział Krakowski PTTK. Prowadzi wyłącznie przez Czarny Las. Nie wymaga zmian. Jest przejezdny rowerem.
MP-8038N „CZERNICHOWSKI”: Alwernia Rynek – zalew Skowronek – PodłĊĪe 8,3 km – KamieĔ
11,7 – Ratanice 20,2 km – Czernichów centrum 22,3 km / w gm. Czernichów 12,1 km.
Szlak załoĪony w 1979 r. przez Oddział Krakowski PTTK o nadal atrakcyjnym przebiegu głównie lasami i polami,
w tym godne uwagi są odcinki na obszarze gminy Czernichów prowadzące przez Czarny Las z podejĞciem na punkt
widokowy nad Rusocicami (na grani jurajskiej zerwy) oraz przez obszar młak i sosnowych zagajników Szczeciniec,
który dla rowerów jest ciĊĪko przejezdny. Nie wymaga zmian. Wymaga odnowienia; ostatnio odnawiany w 2007 r.
MP-8034Y „PRZEŁOMU RUDNA”: parking pod rez. Kajasówka – szlak niebieski MP8038N pod Ratanicami 3,8 km / w gm. Czernichów 3,8 km.
Szlak łącznikowy załoĪony w 1991 r. w związku z wytyczeniem szlaku dydaktycznego po rez. Kajasówka. Utrzymywany przez Oddział Krakowski PTTK. Prowadzi od Kajasówki przez las, nastĊpnie wzdłuĪ Rudna, na ostatnim odcinku
piaszczystymi drogami polnymi na zach. skraju Przegini. Jest przejezdny rowerem. Wymaga odnowienia.
MP-8030N: Skawina PKP – Kulerzów 5,3 – Las Bronaczowa I 8,3 – Las Bronaczowa II 10,1 – szosa nr
52 12,4 – Krzywaczka 14,6 – Rudnik – Sułkowice 22,1 km / w gm. Skawina 6,8 km, w gm. Mogilany 4,0.
Szlak załoĪony w l. 80. XX w. Obecnie na odcinku od Skawiny do Kulerzowa utracił nieco swe walory z uwagi na
wyasfaltowanie dróg. Dalej przebiega przez Las Bronaczowa, przy czym na dojĞciu do granicy lasów paĔstwowych
przecina uĪytkowane rolniczo działki prywatne. Z tych wzglĊdów ewentualna zamiana na rowerowy nie jest brana pod
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uwagĊ. Utrzymywany przez Oddział Krakowski PTTK. Nadaje siĊ dla rowerów za wyjątkiem wsp. wyĪej krótkiego,
rzĊdu 100 m odcinka. Wymaga odnowienia, doposaĪenia w drogowskazy oraz zmian przebiegu na terenie Skawiny, tj.
doprowadzenia od ul. Bukowskiej do ul. Konstytucji 3-go Maja i zakoĔczenia go przy projektowanym wĊĨle szlaków u
wejĞcia do Parku Miejskiego (ul.KubliĔskiego). Obecnie szlak prowadzi do dworca PKP.
MP-8031S: Mogilany – Chorowice – las chorowicki (szl. niebieski MP-8030N) 4,0 km / w całoĞci na terenie gm. Mogilany 4,0 km.
Szlak łącznikowy miĊdzy szlakami MP8030N a MP8033Z, utrzymywany przez Oddział Krakowski PTTK. Odnowiony w 2010 r. z korektą przebiegu w od wsch. strony rez. Cieszynianka z uwagi na znaczne zarastanie drogi (ĞcieĪki), co
Ğwiadczy o małym jego wykorzystaniu. Przejezdny rowerem; perspektywicznie moĪe byü zamieniony na rowerowy z
przedłuĪeniem do Skawiny.
MP-8033Z „GEN.BEMA”: Radziszów PKP – Las Bronaczowa II 3,3 – Las Bronaczowa I 5,1 km – Mogilany 9,1 – Gaj 13,6 – Libertów dwór 15,3 – Kraków Borek FałĊcki 24,7 km / w gm. Skawina i Mogilany 16,8 km.
Szlak załoĪony w l. 60.XX w., obecnie o mało interesującym przebiegu, prowadzący głównie drogami asfaltowymi
(poza odcinkiem Radziszów – Las Bronaczowa - Mogilany). Jeszcze w l. 90. ub. wieku planowany do kasacji, pozostawiony na wniosek Oddziału Wojskowego PTTK w Krakowie, który przejął nad nim opiekĊ. Obecnie, w związku z projektowanym szlakiem rowerowym zielonym, który dublowałby rzeczony szlak, proponowany do kasacji na odcinku
Mogilany centrum – Radziszów PKP.
MP-8032N: MyĞlenice Zarabie – BorzĊta 6,7 – Siepraw 15,6 – ĝwiątniki Górne centrum 19,3 – Wrząsowice 22,5 – Lusina 26,3 – Swoszowice Zdrój 29,8 km / na terenie gm. ĝwiątniki Górne oraz Mogilany
łącznie 10,8 km.
Szlak załoĪony w l. 70. XX w., obecnie mało atrakcyjny z uwagi na przebieg drogami asfaltowymi, dziĞ bardziej nadający siĊ na szlak rowerowy. W rejonie ĝwiątnik Górnych oraz Wrząsowic postulowane zmiany przebiegu. Wysuwane
były równieĪ propozycje, w tym przez Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta przedłuĪenia szlaku ze Swoszowic do sanktuarium Miłosierdzia BoĪego w Krakowie Łagiewnikach i nazwania go Szlakiem Pielgrzymkowym błog.
Anieli Salawy (z Sieprawia).
MP-8036S: Siepraw – WłosaĔ 5,4 - Las Bronaczowa I 11,3 km / w gm. ĝwiątniki Grn. ok. 3 km (prowadzi pograniczem z gminami Siepraw i MyĞlenice).
Szlak obecnie mało ciekawy z uwagi na liczne drogi asfaltowe. Biegnie czĊĞciowo po działkach prywatnych, głównie leĞnych. Stan ten, jak dotychczas nie jest kwestionowany. Utrzymywany przez Oddział Krakowski PTTK, wymaga
odnowienia..
MP-8029S: Czernichów centrum – prom na WiĞle 1,5 – BrzeĨnica centrum 5,2 km / w gm. Czernichów
1,5 km
Szlak załoĪony w 2009 r., jako uzupełniający oznakowanie trasy Szlaku Maryjnego. Przebiega drogą jezdną, ostatnio
wyremontowaną w granicach BrzeĨnicy. Nie posiada wiĊkszego znaczenia turystycznego.
MP-8061Y, Szlak im. por. „Tomo”: Radziszów PKP – Wola Radziszowska – Kalwaria Lanckorona PKP
– Wadowice PKP 47 km; w gm. Skawina przebiega od Radziszowa PKP do granicy z gm. Kalwaria trasą
Szlaku Bursztynowego.
Szlak załoĪony przez Oddział PTTK w Wadowicach ponad 30 lat temu. Od wielu lat nieodnawiany, obecnie bardzo
zaniedbany, słabo czytelny w terenie.
szlak spacerowy po rez. Kajasówka
parking pod rez. Kajasówka (droga Czernichów – Rybna) – wzgórze Bustryk – wschodni skraj rez. Kajasówka - parking j.w. 5,1 km / w całoĞci w gm. Czernichów.
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Szlak niegdyĞ dydaktyczny (opatrzony tablicami) załoĪony przez ZJPK w Krakowie, w ostatnich latach zaniedbany,
odnowiony w 2009 r. przez Oddział Krakowski PTTK. Główną pĊtlĊ o kolorze czerwonym uzupełniają krótkie szlaki
dojĞciowe o kolorze niebieskim. Szlak formalnie w gestii UG Czernichów.
ĞcieĪka ornitologiczna przy zbiorniku Łączany – dł. 1 km, w gm. Czernichów z początkiem w rejonie Kamienia.
ĝcieĪka załoĪona w 2001 r. przez ZJPK w Krakowie, rewitalizowana w 2009 r. przez UG w Czernichów na dł. 1 km
z wyposaĪeniem w urządzenia wypoczynkowe, nowe tablice informacyjne i strzałki kierunkowe. Poprzednio ĞcieĪka
prowadziła, aĪ do mostu na kanale Łączany-Skawina. Jej trasą prowadzi rowerowy Szlak WiĞlany.

szlaki rowerowe
MiĊdzynarodowy Szlak Rowerowy Greenways – Szlak Bursztynowy – Budapeszt-Kraków-GdaĔsk
przebieg w Małopolsce: Lipnica Wielka – Zawoja 40,7 – Sucha Beskidzka 55,7 – Lanckorona 85,0 – Wola Radziszowska 99,1 – Radziszów centrum 103,8 – Skawina 108,1 – Kraków Tyniec-opactwo 115,3 –
Kraków Most Grunwaldzki 127,7 – Kraków Nowa Huta 137,8 – Niepołomice zamek 161,9 – Nowy Korczyn 249 km. Łącznie długoĞü Budapeszt – Kraków 407 km – Warszawa 894 km – GdaĔsk 1323 km / w gm. Skawina
15,2 km.
Budowa szlaku do GdaĔska nie została jeszcze ukoĔczona. Od 2004 r. jest oznakowany odcinek od granicy paĔstwa
w Lipnicy Wielkiej do Niepołomic, a wiĊc takĪe prowadzący przez gm. Skawina. Szlakiem zarządza Fundacja Partnerstwo dla ĝrodowiska w Krakowie we współpracy z Oddziałem Krakowskim PTTK. Szlak posiada prosty przebieg,
głównie drogami jezdnymi, co jest uwarunkowane jego długodystansowym charakterem. Zmian w biegu szlaku nie
przewiduje siĊ za wyjątkiem odcinka Skawina – Kraków Tyniec, który w niniejszym opracowaniu jest proponowany,
jako odrĊbna trasa nr 1.
szlaki gminy Czernichów
Szlak Bocianich Gniazd (okrĊĪny)
Wołowice OSP – Dąbrowa Szlachecka 4,3 – WyĨrał 9,6 – Wołowice OSP 16,0 km
Szlak Ratowej (okrĊĪny)
Ratowa – Borowa Górka – skraj Kamienia 4,3 – Ratowa 6,1 km
Oba szlaki załoĪone w 2004 r. przez Oddział Krakowski PTTK z inicjatywy i ze Ğrodków gm. Czernichów. Ostatnio
odnawiane w 2007 r. Obecnie zaniedbane, wymagają zmiany oznakowania na obecnie obowiązujące, przy czym szlak
czarny Ratowej w związku z powstaniem ĞcieĪki ornitologicznej z wĊzłem od strony Kamienia proponuje siĊ zamieniü
na szlak spacerowy, w perspektywie spacerowo-edukacyjny. Szlak prowadzi bowiem przez zrĊbowe (jurajskie) wzniesienie pokryte zmieniającymi siĊ zespołami leĞnymi, w tym przez piĊkny starodzrzew buczyny, w pobliĪu dawnego łomu
wapieni dolnej jury. Szlak moĪna oznakowaü jednokierunkowo wychodząc z parkingu ĞcieĪki ornitologicznej,
WiĞlany Szlak Rowerowy
Piekary szkoła – ĝciejowice 3,5 – Jeziorzany 5,3 – Grotowa rondo (szl. czerwony j.w.) 7,6 – Wołowice
OSP 10,1 – Czernichów centrum 15,1 – Łączany 23,1 – Ratowa 27,1 – PodłĊĪe 30,1 – zalew Skowronek
32,3 km / w gm. Czernichów 21,6 km.
Szlak na odcinku Wołowice – zalew Skowronek załoĪony w 2004 r. przez Oddział Krakowski PTTK z inicjatywy i ze
Ğrodków gm. Czernichów. W 2005 r. przedłuĪony przez Oddział Krakowski PTTK do Piekar. Odnawiany w 2009 r.
Szlak prowadzi w duĪej czĊĞci wałami Wisły, które nie zawsze są koszone przez gminĊ Czernichów. Nadto na odcinku
miĊdzy PodłĊĪem a Ratową pozostało strome podejĞcie na wiĞlaną skarpĊ, na którym Gmina miała wykonaü schodki z
pochylnią ułatwiające podejĞcie z rowerem. UWAGA ! nie myliü z niĪej opisaną WiĞlaną Trasą Rowerową !
WiĞlana Trasa Rowerowa
ZałoĪona z inicjatywy b. europoseł GraĪyny Staniszewskiej (ob. radnej Bielska-Białej) ma prowadziü wzdłuĪ Wisły,
od jej Ĩródeł do GdaĔska, generalnie drogami rowerowym, w załoĪeniu budowanymi na wałach. W Małopolsce oznakowana od OĞwiĊcimia do Krakowa w 2008 lub 2009 r. w formie tabliczek z logo trasy umieszczanych wyłącznie pod
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istniejącym oznakowaniem drogowym. W przypadku dróg polnych, wałów, itp. oznakowania brak. Na trasie brak teĪ
jakichkolwiek informacji o jej kilometraĪu, drogowskazów; nie wiadomo teĪ, kto odpowiada za jej utrzymanie. Znamienna w tym zakresie jest strona www.trasawislana.pl, na której trudno doczytaü siĊ jej przebiegu, kilometraĪu, odcinków juĪ gotowych, itp.; nie wiadomo równieĪ przez kogo jest redagowana. Oznakowanie WTR jest wyłącznie podwieszane do znaków drogowych, i to w sposób niezgodny z załącznikiem 1-4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych ….., co sugeruje, Īe
oznakowanie zostało wykonane bez stosownych, przewidzianych prawem uzgodnieĔ. NaleĪy nadto podkreĞliü, iĪ wzór
znaku WiĞlanej Trasy nie odpowiada normom znaków rowerowych okreĞlonych w Rozporządzeniu z 2002 r. w sprawie
znaków i sygnałów drogowych.
Trasa prowadzi z OĞwiĊcimia do Krakowa prawym brzegiem Wisły, ogólnie dostĊpnymi drogami jezdnymi, czĊĞciowo o nawierzchniach nieutwardzonych. Na wielu odcinkach dubluje wczeĞniej załoĪone szlaki, to jest Szlak Greenways Kraków-Morawy-WiedeĔ oraz wsp. Szlak Bursztynowy. Na terenie gminy Skawina WiĞlana Trasa biegnie z rejonu przeprawy promowej w BrzeĨnicy (Czernichowie) drogami wzdłuĪ Wisły do płn. skraja Pozowic, nastĊpnie drogami jezdnymi przez Facimiech, OchodzĊ, OdwiĞle, KopankĊ, ul. Tyniecką w Skawinie do TyĔca. Odcinek jest oznakowany bardzo słabo, i to dopiero od kaplicy w Facimiechu w kierunku Skawiny. W granicach Krakowa, z TyĔca do
centrum miasta prowadzi Trasą Tyniecką wspólnie ze Szlakiem Bursztynowym.
Projekt lansowany w mediach, w tym relacjonujących róĪnorodne deklaracje marszałków województw odnoĞnie
przystąpienia do realizacji trasy. Faktycznie na forach internetowych bardzo krytykowany, w tym z uwagi na jego polityczne (wyborcze) uwarunkowania, ignorowanie istniejącego zagospodarowania, niewielkie moĪliwoĞci realizacji,
głównie w aspekcie ekonomicznym (szacunki kosztów opiewały na ok. 3 mld zł. w skali kraju); w praktyce trasĊ poprowadzono drogami jezdnymi), itp. TakĪe Woj. Małopolskie zadeklarowało chĊü budowy rzeczonej trasy. Znamiennym jest, Īe jesienią 2009 r. Urząd Marszałkowski ogłosił przetarg na opracowanie koncepcji jej przebiegu w granicach województwa, jakkolwiek juĪ wówczas (jak i do tej pory – lato 2011 r.) WiĞlana Trasa Rowerowa była w duĪej
czĊĞci oznakowana od zach. granic województwa do Krakowa, zaĞ bieg dalszego odcinka na wschód był opracowany i
publikowany w internecie. Swoistym kuriozum było wpisanie budowy WiĞlanej Trasy Rowerowej do strategii rozwoju
gminy Czernichów (zał. nr 1, cel nr III) wraz z zabezpieczeniem Ğrodków na ten cel w kwocie 1 mln zł. (!), i to w okresie, gdy Trasa juĪ była wytyczona drugim brzegiem Wisły. Obecnie nie wiadomo kto odpowiada za utrzymanie WTR.
Szlak rowerowy gm. Lanckorona
prowadził od strony Podchybia, tak jak Szlak Bursztynowy, do Woli Radziszowskiej, gdzie koĔczył siĊ w rejonie koĞciołów. Obecnie praktycznie nie istnieje, w stanie szczątkowym. Oznakowany piktogramem.

szlaki konne – gmina Czernichów
ZałoĪone w 2004 r. z inicjatywy i ze Ğrodków Gminy Czernichów, póĨniej nieodnawiane, obecnie w stanie szczątkowym. Obejmowały pĊtlĊ z Czernichowa do rez. Kajasówka, z powrotem przez Ratanice o dł. 16,3 km, w
którą wpisane były dwa szlaki ją skracające, a tworzące tym samym pĊtle mniejsze o dł. 10,4 km oraz o dł. 3,6 km.
Szlaki te w załoĪeniu miały słuĪyü oĞrodkowi jeĨdzieckiemu działającemu przy tamt. zespole szkół rolniczych. Obecnie,
po konsultacjach UG jest zdania, by szlaki zostały utrzymane.

szlaki tematyczne
Szlak Maryjny (MiĊdzynarodowa Trasa Pielgrzymkowa) CzĊstochowa – Mariazell
Trasa załoĪona na terenie Małopolski w 2007 r. przez COTG PTTK w Krakowie. Jest oznakowana drogowskazami
i tablicami informacyjnymi i prowadzi istniejącymi szlakami pieszymi i rowerowymi; na terenie LGD szlakiem niebieskim z Alwerni do Czernichowa, nastĊpnie czarnym do BrzeĨnicy, skąd kieruje do Kalwarii Zebrzydowskiej i Zakopanego. Łącznie przez gminĊ Czernichów Szlak Maryjny przebiega na dystansie 13,6 km. DuĪa tablica z informacjami o
szlaku znajduje siĊ w Czernichowie przy budynku przedszkola.

Szlak Jana Pawła II
Trasa opracowana w 2009 r. przez FundacjĊ Szlaki Papieskie z intencją upamiĊtnienia przejazdu Jana Pawła II z
Krakowa do Kalwarii Zebrzydowskiej podczas VIII pielgrzymki w 2002 r. Nie jest oznakowana, ani teĪ nie posiada
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wytyczonego przebiegu. Wyznacza ją umownie 9 tablic rozmieszczonych na terenie Skawiny oraz w Jurczycach, Radziszowie i Woli Radziszowskiej.

PODSUMOWANIE:
gmina / szlaki w km
CZERNICHÓW
SKAWINA
MOGILANY
ĝWIĄTNIKI GRN.
łącznie LGD

piesze
33,5
12,8
25,7
6,9
78,9

rowerowe
43,7
15,2
58,9

konne
21,4
21,4

inne
6,1
6,1


Jak juĪ wyĪej wspomniano zróĪnicowana sieü szlaków w poszczególnych gminach LGD w pierwszym rzĊdzie
wynika z szeroko rozumianej atrakcyjnoĞci turystycznej danych obszarów, przede wszystkim krajobrazowej. Gmina
Czernichów, która podjĊła inicjatywĊ załoĪenia szlaków na swym terenie charakteryzuje siĊ najbardziej zróĪnicowanymi warunkami przyrodniczo-krajobrazowymi. Na jej obszarze spotkamy krajobrazy od typowo równinnych nadwiĞlaĔskich, przypominających krajobrazu NiĪu Polskiego poprzez lekko faliste wzniesienia pogranicza WyĪyny Krakowsko-CzĊstochowskiej, po zalesione i opadające wapiennymi zerwami ku dolinie Wisły zrĊbowe wzgórza Bramy
Krakowskiej. Charakterystycznymi są przy tym znaczne przestrzenie wolne od zabudowy, pokryte polami, łąkami czy
młakami. Przeciwne warunki napotkamy w gminie ĝwiątniki Górne – wzniesienia poprzecinane dolinami potoków,
nieliczne lasy, rozproszona zabudowa; generalnie brak miejsc, terenów wyróĪniających siĊ walorami krajobrazowymi,
zaĞ do nielicznych, jak np. dolina potoku w lesie Borek dostĊp z uwagi na prywatne grunta jest utrudniony. W tym zakresie na uwagĊ zasługuje kompleks Lasu Bronaczowa, na granicy gm. Mogilany i Skawina, który obecnie przecinają
dwa szlaki piesze, i którego szersze udostĊpnienie przewidziano w niniejszym opracowaniu. Na uwagĊ zasługują równieĪ tereny gminy Skawina, zarówno nadwiĞlaĔskie, jak i połoĪone na Pogórzu Wielickim, które odmiennie do gminy
ĝwiątniki Grn. ominĊła Īywiołowa urbanizacja. Są one z pewnoĞcią godne promowania, w tym poprzez szlaki.

c/ ogólna koncepcja sieci
- załoĪenia ogólne
Podejmując prace projektowe przyjĊto standardowe załoĪenia, a mianowicie, iĪ szlaki winny:
• ukazywaü walory terenu (zabytki, przyrodĊ, krajobraz, itp.), tj. oprócz celów rekreacyjnych winny spełniaü
funkcje poznawcze,
• prowadziü w maksymalnym stopniu drogami wolnymi od zmotoryzowanego ruchu kołowego, a wiĊc wykorzystywaü drogi polne, leĞne,
• posiadaü okrĊĪny charakter, tzn. umoĪliwiaü powrót do punktu wyjĞcia, np. parkingu, stacji kolejowej, itp.
• byü dostĊpne dla przeciĊtnego uĪytkownika, to jest ich długoĞü w zaleĪnoĞci od warunków terenowych
winna wynosiü maksymalnie do 10 km dla szlaków spacerowych, 50 – 80 km dla szlaków rowerowych (z moĪliwoĞcią skrótu przejazdu np. istniejącymi drogami publicznymi czy szlakami łącznikowymi) oraz do 20 km dla szlaków
konnych,
• posiadaü czytelne wĊzły zaopatrzone w stosowne informacje (drogowskazy, mapy), w tym szczególnie zlokalizowane w miejscach koncentracji ruchu turystycznego (przyjazdowego), jak dworce, parkingi, itp.
• tworzyü zintegrowaną sieü m.in. poprzez wspólne dla róĪnych szlaków wĊzły czy umoĪliwienie wykorzystania szlaków pieszych przez rowerzystów i vice versa (poza konnymi, które winny byü izolowane).
ZałoĪenia powyĪsze jednoznacznie wskazują, Īe projektowana sieü szlaków bĊdzie stanowiü propozycjĊ dla turysty weekendowego, a wiĊc dla mieszkaĔców aglomeracji krakowskiej.
- załoĪenia szczegółowe
Charakter szlaków, gĊstoĞü ich sieci, ukierunkowały działania projektowe. ZałoĪono, bowiem, by nie burzyü
wypracowanej w 2004 r. sieci szlaków gminy Czernichów oraz pozostawiü bez zmian, z ewentualnymi tylko korektami szlaki piesze – niebieskie, prowadzące na południe ze Skawiny oraz Krakowa Swoszowic, jako nadal uczĊszczane,
co potwierdzano w toku spotkaĔ terenowych. Bez zmian, za wyjątkiem odcinka Skawina – Tyniec pozostawiono roKrzysztof Florys; e-mail: krzysztof.florys@gmail.com; 601-698-175 / Krzysztof J. Pucek; e-mail: kjpucek@interia.pl; 602-520-014

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

werowy Szlak Bursztynowy Budapeszt-Kraków-Warszawa-GdaĔsk. Szlak ten prowadzi z południa, i od waĪnego turystycznie i krajoznawczo punktu, jakim jest Lanckorona wiedzie w kierunku Krakowa w sposób optymalny, technicznie i krajoznawczo, to jest dolinami Cedronu i Skawinki przez WolĊ Radziszowską i centrum Skawiny, z moĪliwoĞcią skorzystania z transportu kolejowego dla przewozu roweru. NaleĪy podkreĞliü, Īe Szlak Bursztynowy wytyczano starając siĊ uczyniü zadoĞü normom Europejskiego Związku Cyklistów (EFC)1) w Brukseli opracowanych dla
tras EuroVelo, to jest transeuropejskich tras rowerowych2). Są to jedyne normy tego typu dla szlaków rowerowych, m.
in. zalecające unikania wiĊkszych przewyĪszeĔ, prowadzeniu szlaku wzdłuĪ ciągów o znacznym dobowym natĊĪeniu
ruchu kołowego, zapewnienia na trasie transportu kolejowego oraz co 50 km moĪliwoĞci noclegowych.
Tak wiĊc postanowiono skoncentrowaü siĊ na stworzeniu szlaków nowych na obszarach ich pozbawionych, a
wiĊc głównie w gminach Skawina, Mogilany i ĝwiątniki Górne. Biorąc pod uwagĊ warunki terenowe, atrakcyjnoĞü
turystyczną terenu, itp., a takĪe omawiane w toku konsultacji zalecenia LGD „Blisko Krakowa” załoĪono opracowanie:
- lokalnych szlaków rowerowych w formie pĊtli dla gmin Skawina i ĝwiątniki Górne ze wzajemnym powiązaniem w postaci szlaków łącznikowych, „Ğrednicowych”,
- dogodnego dojazdu rowerem do Krakowa z terenu gminy Skawina; z terenu ĝwiątnik Górnych dojazd taki zapewnia istniejący szlak pieszy niebieski z Krakowa Swoszowic Zdroju,
- szlaku spacerowego po Lesie Bronaczowa, jako jedynym tak znacznym kompleksie leĞnym na terenie LGD,
przez który biegną tylko szlaki piesze typu liniowego (tranzytowe), nie dające moĪliwoĞci okrĊĪnych spacerów,
- tras konnych dla istniejących oĞrodków jeĨdzieckich w Zelczynie, Borku Szlacheckim, Facimiechu, Konarach
oraz Włosani.
- metodyka prac, konsultacje
W pracach nad sformułowaniem niniejszej koncepcji wykorzystano przede wszystkim własną wiedzĊ o terenie,
ustalając wstĊpnie trasy na podstawie map udostĊpnionych przez Wydawnictwo „Compass”. Nieoceniona okazała siĊ
strona urzĊdowa www.geoportal.gov.pl, prezentująca ortofotomapy, mapy topograficzne, a zwłaszcza katastralne
umoĪliwiające nastĊpnie dokonywanie stosownych ustaleĔ w komórkach geodezyjnych poszczególnych UG w zakresie statusu własnoĞciowego typowanych pod szlaki dróg.
WstĊpnie projektowane trasy sprawdzano w terenie, w tym przejeĪdĪając je rowerem celem ustalenia stanów
ich nawierzchni, ogólnej przejezdnoĞci, itp. W tym zakresie, dla utrzymania dobrego turystycznego poziomu tras –
szlaków sformułowano szereg wniosków inwestycyjnych, przy czym ograniczono je do niezbĊdnego minimum. Przykładem w tym zakresie moĪe byü trasa nr 1, która moĪe powstaü dopiero po udroĪnieniu wałów Rzepnika - Skawinki
– Wisły. Wały pozostające w administracji samorządowej, w sytuacji okolicznych działek prywatnych i braku dróg
gminnych są jedyną moĪliwoĞcią poprowadzenia trasy (szlaku).
Sprawdzenia obejmowały równieĪ spotkania w terenie z przedstawicielami lokalnego aktywu: w ĝwiątnikach
Górnych oraz w Radziszowie, którzy prezentowali moĪliwoĞci przejĞü-przejazdu przez okreĞlone miejsca, własne
koncepcje szlaków, itp. Wszelkie zgłaszane propozycje zostały generalnie uwzglĊdnione i odnotowane przy opisach
poszczególnych tras. Odbyto takĪe spotkanie z leĞniczym w Radziszowie p. Kazimierzem Kaczmarczykiem omawiając przebieg szlaków w Lesie Bronaczowa.
W pracach wykorzystano równieĪ opracowane w 2010 r. przez firmĊ „Pro-Bud” z Krakowa Studium tras rowerowych na terenie miasta i gminy Skawina wraz z powiązaniem układu tras rowerowych z układem tras rowerowych
miasta Krakowa, zw. dalej w niniejszym opracowaniu Studium. Jednak przydatnoĞü merytoryczna Studium okazała siĊ
niewielka; bardziej w aspekcie technicznym. Do pewnych propozycji Studium nawiązano bezpoĞrednio w niniejszej
koncepcji, czego przykładem jest trasa nr 1 i czĊĞciowo trasa nr 2. W szeregu innych wyraĪono zdanie odmienne.
Uwagi w tym zakresie zawarto przy opisach tras.
Mało przydatna okazała siĊ równieĪ mapa dróg gminnych (publicznych) stanowiąca oficjalny dokument UMiG
Skawina. Okazało siĊ, Īe drogi wykazywane na rzeczonej mapie nie istnieją lub poprowadzono je niezgodnie z faktycznym stanem własnoĞci gruntów, jak np. miĊdzy Facimiechem a Pozowicami.
- koncepcja, ocena w Ğwietle załoĪeĔ
Zarysowane wyĪej załoĪenia ogólnie rzecz biorąc udało siĊ zrealizowaü, jakkolwiek w szeregu przypadkach
projekty przebiegu są kompromisem miĊdzy preferowaną trasą a realiami dyktowanymi przez układ dróg, a takĪe realną ocenĊ moĪliwoĞci ich modernizacji. Odmiennie niĪ autorzy wsp. Studium pokierowano siĊ zasadą realnoĞci, tj. by

1

) członkiem EFC jest Fundacja Partnerstwo dla ĝrodowiska, główny pomysłodawca i koordynator Szlaku Bursztynowego
) projekt EuroVelo zakłada, Īe przez Kraków winny prowadziü dwie trasy rowerowe EV-4 z Francji (Roscoff) do Kijowa oraz EV-11 z Przylądka Północnego do
Aten.
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koncepcjĊ udało siĊ zrealizowaü w obecnych warunkach społeczno-ekonomicznych; nie zaĞ tworzyü projekty praktycznie, które praktycznie nie mają szans na realizacjĊ w najbliĪszej przyszłoĞci.
W sumie zaprojektowano łącznie 112,5 km szlaków rowerowych, 5,73 km szlaku spacerowo-edukacyjnego po
Lesie Bronaczowa oraz 5,52 km szlaku konnego. W sumie ze szlakami juĪ istniejącymi łączna długoĞü szlaków na obszarze LGD wyniesie 269,44 km. W podziale na gminy i róĪne rodzaje szlaków bĊdzie siĊ przedstawiaü nastĊpująco:

gmina / szlaki w km
CZERNICHÓW
SKAWINA
MOGILANY
ĝWIĄTNIKI GRN.
łącznie LGD

piesze
33,5
7,0
11,8
8,0
60,3

rowerowe
31,5
88,27
14,64
29,88
164,29

konne
21,4
5,52
26,92

inne
12,2
5,73
17,93

W danych powyĪszej tabeli uwzglĊdniono zmiany szlaków pieszych, a mianowicie likwidacjĊ odcinka szlaku zielonego z Radziszowa PKP do
Mogilan (zamiana na rowerowy), korekty szlaku niebieskiego w gm. ĝwiątniki Grn. oraz zamianĊ szlaku rowerowego na spacerowo-dydaktyczny
w gminie Czernichów.

PowyĪsze dane, w porównaniu do stanu istniejącego pokazują zmniejszenie siĊ sieci szlaków pieszych o 18,6
km, co nie oznacza fizycznej likwidacji szlaku, jako takiego, a jedynie korekty, bądĨ zamianĊ na rowerowy. A jednoczeĞnie na terenie gm. Czernichów szlak rowerowy zamieniono na spacerowo –dydaktyczny.
NaleĪy poczyniü uwagĊ, Īe podział szlaków na piesze – rowerowe – spacerowo-dydaktyczne jest formalnym, w
pewnym rodzaju sztucznym. W praktyce, bowiem rowerzysta moĪe i bĊdzie korzystał ze szlaków pieszych, zaĞ piechur moĪe iĞü szlakiem rowerowym.
Innym zagadnieniem jest gĊstoĞü sieci szlaków, która w odniesieniu do niniejszej koncepcji moĪe byü kwestionowana, jako zbyt niska. OtóĪ konstrukcja szlaku (szlaków) na zasadzie, Īe mają doprowadzaü wszĊdzie, do kaĪdego
zabytku, miejsca godnego uwagi jest podstawowym błĊdem projektujących szlaki. Szlaki wówczas nabierają krĊtego
przebiegu, a ich mnogoĞü utrudnia orientacjĊ w ogólnej sieci, wyborze trasy, co w konsekwencji zniechĊca do korzystania z wyznaczonych tras.
W niniejszej koncepcji, co zapewne wiele osób zarzuci, pominiĊto PolankĊ Hallera i tamt. zespół dworski. Niestety naleĪało tak uczyniü w warunkach braku zapewniających dojazd dróg gminnych, dogodnych dla rowerów. Jest
on moĪliwy tylko drogą wojewódzką 953, wzdłuĪ której nie ma potrzeby wyznaczaü szlaku turystycznego. Podobnie
brak droĪnoĞci dróg gminnych uniemoĪliwił poprowadzenie szlaku pod wioskĊ archeologiczną w Woli Radziszowskiej.
W aspekcie technicznym – opracowane szlaki z racji konfiguracji tereny nie bĊdą łatwymi. Poza bardzo nielicznymi odcinkami w dolinie Wisły, w kontekĞcie całoĞci sieci, szlaki prowadzą terenami górzystymi. Ale w tym właĞnie
tkwi ich zadanie, ukazania walorów krajobrazowych obszaru LGD i jazdy, nie miĊdzy wyprzedzającymi rower samochodami, a drogami w maksymalnym stopniu wolnymi od ruchu kołowego. Jak wyĪej powiedziano, nie zawsze udało
siĊ to spełniü w załoĪonym stopniu.
- aspekty realizacyjne
NastĊpnym etapem działaĔ powinna byü konsultacja koncepcji z szerokim gronem gestorów terenu, branĪą turystyczną, odbiorcami szlaków – turystami i mieszkaĔcami obszaru LGD. Po wprowadzeniu poprawek na podstawie
zgłoszonych i przekonsultowanych uwag, naleĪy stworzyü audyt techniczny projektowanych tras zawierający szczegółowy opis techniczny szlaków (zawarty w niniejszej koncepcji) wraz z projektami infrastruktury turystycznej tras (dokładne wskazanie lokalizacji oznakowania kierunkowego, informacyjnego, punktów wypoczynkowych. Z tak przygotowanego audytu wyniknie kosztorys wytyczenia szlaków, który bĊdzie podstawą do planowania niezbĊdnego budĪetu
na prace znakarskie. Do działaĔ zmierzających do wytyczenia szlaków w terenie, naleĪy dodaü wszelakie działania
promocyjne oraz społeczne, rozumiane jako aktywizacja mieszkaĔców do wszelkich działaĔ na szlaku.

DuĪą pomocą w organizowaniu Ğrodków na takie prace jest program LEADER +, w ramach którego funkcjonują Lokalne Grupy Działania. Realizacja doposaĪenia szlaków w infrastrukturĊ turystyczną wpisuje siĊ w zakres realizacji małych projektów funkcjonujących w ramach wdraĪania Lokalnych Strategii Rozwoju LGD. Szlaki powinny
staü siĊ narzĊdziem nie tylko do rozwoju turystyki i rekreacji oraz działaĔ około turystycznych, ale takĪe do rozwoju
wszelkich inicjatyw lokalnych aktywizujących społecznoĞü LGD. W związku z powyĪszym lista aktywnoĞci powiązanej z projektowaną siecią szlaków jest doĞü znaczna. Lista działaĔ moĪliwych do realizacji w oparciu o projektowaną
sieü szlaków wygląda nastĊpująco:
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1)
podnoszenie jakoĞci Īycia społecznoĞci lokalnej na obszarze objĊtym LSR przez:
a)
udostĊpnianie urządzeĔ i sprzĊtu, z wyłączeniem Ğrodków transportu napĊdzanych mechanicznie,
b)
organizacjĊ szkoleĔ i innych przedsiĊwziĊü o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objĊtego LSR
c) organizacjĊ imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów,
d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i
wojewódzkich;
2) rozwijanie aktywnoĞci społecznoĞci lokalnej przez:
a) promocjĊ i organizacjĊ lokalnej twórczoĞci kulturalnej lub aktywnego trybu Īycia,
b) promocjĊ lokalnej przedsiĊbiorczoĞci,
3) rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objĊtym LSR przez:
a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objĊtego LSR, przygotowanie i wydanie
folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objĊtego LSR,
b) budowĊ, odbudowĊ, przebudowĊ, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie
obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposaĪanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej;
4) promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególnoĞci obszarów objĊtych poszczególnymi formami ochrony przyrody,
5) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez:
a) odbudowĊ, renowacjĊ, restauracjĊ albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub
objĊtych ewidencją zabytków,
b) remont lub wyposaĪenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje,
c) kultywowanie:
– miejscowych tradycji, obrzĊdów i zwyczajów,
– jĊzyka regionalnego i gwary,
– tradycyjnych zawodów i rzemiosła,
d) prowadzenie badaĔ nad obszarem wdraĪania LSR innych niĪ realizowane w ramach działania, o którym mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
Ğrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
6) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawĊ stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub
przyrodnicze, zwanych dalej "produktami lub usługami lokalnymi", albo podnoszenie jakoĞci takich produktów
lub usług przez:
a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych,
b) promocjĊ produktów lub usług lokalnych,
c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakoĞci innych niĪ realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem Ğrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
d) budowĊ, adaptacjĊ lub wyposaĪenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaĪy produktów lub usług lokalnych,
e) budowĊ, adaptacjĊ lub wyposaĪenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych,
f) badanie rynku produktów lub usług lokalnych
- z wyłączeniem działalnoĞci rolniczej.
NaleĪy takĪe skorzystaü z okazji, którą daje moĪliwoĞü przyznawania pomocy finansowej w ramach działania
"Odnowa i rozwój wsi" objĊtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Program ten stwarza
moĪliwoĞci realizacji nastĊpujących dofinansowywanych operacji w zakresie:
1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposaĪania budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym Ğwietlic i domów kultury,
2) budowy, przebudowy, remontu lub wyposaĪenia obiektów małej architektury;
3) budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do uĪytku publicznego ĞcieĪek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych,
4) zakupu towarów słuĪących przedsiĊwziĊciom związanym z kultywowaniem tradycji społecznoĞci lokalnych lub
tradycyjnych zawodów;
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5) związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkaĔców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze wzglĊdu na ich połoĪenie oraz cechy funkcjonalnoprzestrzenne, w szczególnoĞci poprzez odnawianie lub budowĊ placów parkingowych, chodników lub oĞwietlenia
ulicznego;
6) urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku;
7) budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej;
8) zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowoĞci;
9) rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objĊtych wojewódzką ewidencją zabytków, uĪytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamiĊci;
10) zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich
adaptacji na cele publiczne;
11) budowy, przebudowy, remontu lub wyposaĪania obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn;
12) odnawiania elewacji zewnĊtrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków
lub objĊtych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;
13) wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowoĞci,
jeĪeli niemoĪliwe jest ich odnowienie i dalsze uĪytkowanie - w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych w pkt 1-12.
NaleĪy takĪe – w miarĊ moĪliwoĞci – zapewniü dostĊpnoĞü komunikacyjną poszczególnych miejsc na szlakach
poprzez np. zapewnienie przewozu rowerów w autobusach obsługujących aglomeracjĊ krakowską. Konkretyzując,
przy realizacji szlaków, gminy winny wystĊpowaü o wyposaĪenie autobusów miejskich w bagaĪniki rowerowe, przy
czym działanie to winno byü zsynchronizowane. Tzn., by przybysz z Krakowa wiedział, iĪ po przyjeĨdzie na pĊtlĊ autobusową w gm. ĝwiątniki Grn. i po przejechaniu trasy na pĊtlĊ B np. gminie Skawina bĊdzie miał zapewniający powrót autobus wyposaĪony w bagaĪnik rowerowy. W zakresie transportu rowerów ułatwienie stwarzają tu dwie linie
kolejowe z Krakowa do Zakopanego i OĞwiĊcimia, niestety przebiegające tylko przez gminĊ Skawina. NaleĪy jednak
przypomnieü, w kontekĞcie tych uwag, Īe szlaki zaplanowano w sposób okrĊĪny, z myĞlą o dojeĪdĪających własnym
samochodem i z okreĞlonego miejsca (parkingu) wyruszającego na obraną trasĊ,
Realizacja koncepcji bĊdzie wymagała uzyskania stosownych uzgodnieĔ od zarządców dróg i innych dysponentów terenu. Lecz w pierwszym rzĊdzie winny zostaü podjĊte działania zmierzające do poprawy okreĞlonych odcinków
dróg, czy nawet ich udroĪnienia, po uprzednim ich ponownym sprawdzeniu, zgodnie z uwagami poczynionymi przy
opisach tras.
- utrzymanie
Wyznakowane szlaki wymagają stałej konserwacji. Ta z pozoru oczywista kwestia, jak wskazują doĞwiadczenia, jest przez gminy, czy inne podmioty wyznaczające szlaki nagminnie bagatelizowana. Pomijając bieĪące sprawdzenia przed sezonem zapomina siĊ nawet o podjĊciu odnowieĔ szlaków, co parĊ lat. W efekcie szlaki siĊ degenerują,
tracą ciągłoĞü, itp.
Praktyka PTTK przewiduje, Īe szlaki oznakowane poprzez malowanie znaków winny byü odnawiane co 3 lata
niezaleĪnie od ich stanu, zaĞ oznakowane tabliczkami monitorowane corocznie, a wrĊcz na bieĪąco. Tak wiĊc odpowiedzialni za szlaki na danym terenie winni zabezpieczaü pewne Ğrodki, najczĊĞciej rzĊdu do 2 tys. rocznie na bieĪące
sprawdzenia i prace konserwacyjne, a co kilka lat preliminowaü wiĊksze sumy na kompleksowe odnowienia.
Innym problemem, który z pewnoĞcią moĪe rzutowaü na wykorzystanie szlaków jest ich właĞciwa promocja.
NajczĊĞciej organizujący szlaki promują koncepcjĊ, projekty, a gdy szlaki zostaną juĪ oznakowane zapomina siĊ o
nich. Nagminnym jest brak rzetelnej informacji na stronach internetowych czy róĪnego typu publikacjach. Ze swej
strony autorzy niniejszej koncepcji mogą zapewniü, Īe po realizacji, szlaki LGD „Blisko Krakowa” znajdą siĊ na turystycznych mapach Wydawnictwa „Compass”, szczególnie na mapie „Okolice Krakowa”, corocznie wznawianej.

Zaprojektowane szlaki stanowią optymalne rozwiązanie połączenia atrakcji turystycznych obszaru działania
LGD „Blisko Krakowa”. Przy odpowiedniej promocji winny staü siĊ atrakcyjnymi dla szerokiego grona odbiorców.
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PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJĄCYCH
przebieg
SZLAKI PROJEKTOWANE

kolor
nr

km

1
2
3
3A
4
5
6
7
8
9

ROWEROWE
Szlak Bursztynowy, odcinek Skawina - Kraków (w gran. Skawiny)
okrĊĪny: Skawina - Wola Radziszowska - Radziszów - Skawina
Chorzyny - Jurczyce - KrzĊcin - Sosnowice
Facimiech - Wielkie Drogi - gm. BrzeĨnica
Garcowiec - Radziszów - Las Bronaczowa - Mogilany - Konary Skrzyszów
Radziszów Zadworze - Radziszów centrum
Facimiech - Pozowice - Czernichów
okrĊĪny: ĝwiątniki Górne - Konary - WłosaĔ - Olszowice - ĝwiątniki Górne
okrĊĪny: ĝwiątniki Górne - Ochojno - Podstolice - ŁyczaĔski Las - ĝwiątniki Górne
Podstolice - szlak zielony gm. Wieliczka

4,34
41,02
8,30
2,36
16,34
1,52
7,41
15,97
13,91
1,33

10

PIESZE
spacerowo-edukacyjny po Lesie Bronaczowa

5,73

11

KONNE
Zelczyna - KrzĊcin - Borek Szlachecki - Zelczyna

12
13
14
15

SZLAKI ISTNIEJĄCE
ROWEROWE
Szlak Bursztynowy: Wola Radziszowska - Radziszów - Skawina - Kraków
projektowana zmiana odcinka Skawina - Kraków (trasa nr 1)
"WiĞlany" Piekary - Czernichów - zalew Skowronek
"Bocianich Gniazd", okrĊĪny Wołowice - WyĨrał - Wołowice
Ratowej, okrĊĪny, KamieĔ Ratowa - KamieĔ - KamieĔ Ratowa

26

PIESZE
Skawina - Kulerzów - Las Bronaczowa - Sułkowice
Kraków Borek FałĊcki - Mogilany - Las Bronaczowa - Radziszów PKP
projektowane zamiana na rowerowy na odc. Radziszów PKP - Mogilany
Mogilany - Chorowice - las chorowicki (szl. nr 12)
Las Bronaczowa (szl. 13) - skraj Włosani - Siepraw
MyĞlenice Zarabie - Siepraw - ĝwiątniki Górne - Kraków Swoszowice
Alwernia - KamieĔ - Czernichów
TenczyĔski: Krzeszowice - Czułówek - Czernichów
Czarnego Lasu: Czarny Las. k. Rusocic - parking pod rez. Kajasówka
"Przełomu Rudna", parking pod rez. Kajasówka - Ratanice
Czernichów - BrzeĨnica
Radziszów PKP - Wola Radziszowska - Kalwaria Zebrzyd. - Wadowice

27

gmina Czernichów; trzy trasy

28
29

DYDAKTYCZNE
szlak po rezerwacie "Kajasówka"
ĞcieĪka ornitologiczna k. Kamienia

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

5,52
123,75

15,2
21,6
16,0
6,1

10,8
16,8
4,0
3,0
10,8
12,1
12,3
3,8
3,8
1,5
bdb

KONNE

projektowane wĊzły główne szlaków (marketingowe):
Czernichów
Skawina
Wola Radziszowska
Radziszów
Mogilany
ĝwiątniki Górne

21,4

5,1
1,0
165,3

WYKAZ SZLAKÓW ZAPROJEKTOWANYCH
NA TERENIE LGD "BLISKO KRAKOWA"

kolor
1
2
3
3A
4
5
6
7
8
9
10
11

SKAWINA
4,34
41,02
8,30
2,36
10,22
1,52
7,41

GMINA
ĝWIĄTNIKI GRN.

KM
CZERNICHÓW

6,12

8,52

7,45
13,91
1,33

14,64

22,69

5,73
5,52
86,42

1
2
3A
4
6
7
8
9

MOGILANY

0,0

UWAGI
wliczono 0,45 km m. Kraków miĊdzy granicami Skawiny
wliczono odcinki po g. BrzeĨnica i MyĞlenice
liczony tylko w granicach Skawiny
przyjĊto gran. Skawina/Mogilany w Lesie Bronaczowa na początku szl. piesz. czarnego
wliczono 0,17 km na terenie gm. Czernichów
wliczono odcinki po gm. Siepraw
wliczono odcinki po gm. Siepraw i Wieliczka
wliczono całoĞü po gm. Wieliczka
łącznie wyjĞcie na teren gmin oĞciennych

4,34
41,02
8,30
2,36
16,34
1,52
7,41
15,97
13,91
1,33
5,73
5,52
123,75

0,45
4,21

0,35
3,66
1,33
10,00
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PROJEKTOWANE ZMIANY SZLAKÓW ISTNIEJĄCYCH

Koncepcja w zasadzie nie zakłada dokonywania zmian w istniejącej sieci szlaków, co w zasadzie moĪna odnieĞü wyłącznie do gminy Czernichów posiadającej szereg róĪnego rodzaju szlaków. Szlaki w pozostałych gminach są
nieliczne. Stąd teĪ projektowane zmiany w szlakach istniejących nie są znaczące. Mianowicie zakłada siĊ dokonanie
nastĊpujących zmian, uwidocznionych na mapach ogólnych:
1. szlak pieszy niebieski Kraków Swoszowice Zdrój – ĝwiątniki Górne – MyĞlenice Zarabie.
Po wnikliwej analizie kartograficznej i terenowej, a takĪe przy wziĊciu pod uwagĊ sugestii ze strony działaczy
LGD ze ĝwiątnik Górnych zakłada siĊ:
- skrócenie szlaku w rejonie Wrząsowic poprzez (idąc od ĝwiątnik Grn.) poprowadzenie go dalej szosą ok.0,4
km do zejĞcia w pierwszą od zakrĊtu przecznicĊ, zamiast dotychczasowego obejĞcia o dł. ponad 1 km, drogą niegdyĞ
polną, niezabudowaną, obecnie asfaltową ulicą,
- poprowadzenie szlaku na południe od centrum ĝwiątnik w kierunku Sieprawia nie jak dotychczas drogą jezdną, a ul. Bielowicza, nastĊpnie ul. Ekologiczną k. oczyszczalni Ğcieków do drogi leĞnej prowadzącej doliną. Po ok. 0,5
km przejĞcia lasem, wzdłuĪ potoku na południe szlak wyprowadzałby drogą leĞną, juĪ na terenie gm. Siepraw pod skałĊ Kopytko, spod której ponownie schodziłby w dolinĊ i kierował do drogi asfaltowej schodzącej na stary koĞciół w
Sieprawiu. NaleĪy dodaü, Īe przedstawione przez działaczy ze ĝwiątnik inne rozwiązanie, to jest zejĞcie w las od centrum ĝwiątnik ul. Stromą, jakkolwiek ciekawsze turystycznie odrzucono z uwagi na przejĞcie przez grunta prywatne
oraz z uwagi na brak mostków przy przekraczaniu płynącej dolinką strugi.
NaleĪy dodaü, Īe równieĪ przyjĊte rozwiązanie nie jest w pełni poprawne, gdyĪ w dnie dolinki leĞna droga biegnie granicą działek prywatnych, takĪe pod skałĊ Kopytko, co jednak moĪna dopuĞciü, gdyĪ tworzy ona doĞü szeroki,
usankcjonowany zwyczajowo trakt spacerowy.
2. szlak pieszy niebieski Skawina – Sułkowice
Zakłada siĊ, w związku z projektowanym przed wejĞciem do Parku Miejskiego w Skawinie stanowiskiem informacyjnym dla szlaków rowerowych doprowadzenie szlaku do tego punktu. Obecnie szlak wiedzie przez centrum
Skawiny ulicami Popiełuszki, Słowackiego, przez Rynek do stacji PKP, a wiĊc omija projektowany wĊzeł.
3. szlak rowerowy Ratowej koło Kamienia
Z uwagi na powstały parking wraz z zapleczem na początku ĞcieĪki ornitologicznej planuje siĊ zamianĊ szlaku
na spacerowo-dydaktyczny. W ten sposób szlak stanowiłby dodatkową atrakcjĊ dla doĞü krótkiej ĞcieĪki ornitologicznej. Adaptacja szlaku wymagałaby zmiany oznakowania oraz doprowadzenia szlaku ok. 0,4 km do wsp. parkingu.
Szlak, jako rowerowy jest obecnie słabo wykorzystywany. Prowadzi bardzo atrakcyjnym turystycznie terenem, tj. w
kierunku zabudowaĔ Ratowej nieutwardzoną drogą nad Wisłą, nastĊpnie zalesionymi stokami Ratowej poĞród bukowego starodzrzewia. Na podejĞciu na wzniesienia szlak mija opuszczony kamieniołom wapieni górnej jury, nastĊpnie
wyprowadza na skraj Kamienia i widokowymi drogami sprowadza do punktu wyjĞcia. Na trasie moĪna umieĞciü kilka
tablic edukacyjnych objaĞniających nastĊpujące zagadnienia:
- połoĪenie geograficznie – Dolina Wisły,
- zrĊbowe wzniesienia Ratowej i inne,
- buczyny,
- las mieszany,
- kamieniołom (wapienie górnojurajskie),
- objaĞnienie widoku spod Kamienia (przy ponownym zejĞciu ku WiĞle).
W zakresie ustalenia propozycji tablic, ich merytorycznej treĞci naleĪałoby zwróciü siĊ o pomoc do Regionalnej
Dyrekcji Ochrony ĝrodowiska w Krakowie oraz NadleĞnictwa Krzeszowice.
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DZIAŁKI GMINNE
wykorzystanie na cele turystyczno-rekreacyjne

GMINA CZERNICHÓW
Gmina Czernichów aktualnie prowadzi inwentaryzacjĊ swych działek pod kątem planistycznym. Ustalenie zatem działek wolnych, połoĪonych przy szlakach okazało siĊ byü zadaniem praktycznie niewykonalnym. Mimo tego
dokonano pewnych ustaleĔ typując nastĊpujące działki:
1. obr. Przeginia Narodowa nr 480 oraz alternatywnie 124/2, to jest działki połoĪone przy tamt. stawach stanowiących tradycyjne miejsce biwakowania. Obok prowadzi szlak pieszy Īółty.
2. obr. KamieĔ nr 671 przy szlaku niebieskim i rowerowym czarnym (docelowo spacerowo-dydaktycznym) o
alternatywnie nr 415/8 połoĪoną w centrum koło koĞcioła, przy szlaku pieszym niebieskim, obecnie w czĊĞci zajĊtej
przez boisko
3. obr. Czernichów nr 714 koło przeprawy promowej; na terenie działki znajduje siĊ budka promowego. W to
miejsce dochodziłaby projektowana trasa nr 6 z Facimiechu, jak równieĪ prowadzi tĊdy WiĞlany Szlak Rowerowy i
trasa Szlaku Maryjnego. Działka posiada doĞü znaczną powierzchniĊ i moĪe byü wykorzystana na szersze cele turystyczne. PołoĪona jest jednak miĊdzy wałem a rzeką, a wiĊc w warunkach b. wysokich stanów wód byłaby zalewana,
co znacznie ogranicza moĪliwoĞci jej wykorzystania.
4. obr. Wołowice nr 793 koło remizy OSP lub alternatywnie 324 przy szkole, oddalonej jednak o prawie 700 m
od remizy OSP, przy której przechodzą szlaki rowerowe: WiĞlany oraz Bocianich Gniazd.
Nadto zwrócono uwagĊ na koniecznoĞü zagospodarowania rejonu rez. Kajasówka (szlak spacerowodydaktyczny) poprzez odtworzenie miejsca wypoczynkowego na leĞnym parkingu (ALP) przy drodze PrzeginiaCzernichów wraz ze stanowiskiem informacyjnym oraz wyposaĪenie szlaku tylko w drewniane ławy dla wypoczynku.
GMINA SKAWINA
Z UMiG Skawina otrzymano wyrysy mapek z moĪliwymi do zagospodarowania działkami gminnymi. Niestety
w przewaĪającej iloĞci działki te połoĪone były poza szlakami, czy miejscami nawiedzanymi turystycznie, takĪe bez
dojazdu, jak np. spora działka 1776/6 w Radziszowie miĊdzy stacją PKP a Skawinką. SpoĞród działek połoĪonych poza szlakami zwrócono uwagĊ na działkĊ w obr. Radziszów 575/6 połoĪoną miedzy Radziszowem a Bukowem na granicy m. Skawina o pow. ca 17,8 ha, obecnie pokrytą dziką roĞlinnoĞcią oraz młakami, oddaloną od zabudowaĔ, która
potencjalnie mogłaby słuĪyü, jako miejsce do jazd off-road – quadami czy motorami crossowymi. Od strony Radziszowa do działki dochodzi droga gminna, poza zabudowaniami nieutwardzona. DziałkĊ zaznaczono na mapie nr 14
trasy nr 2. Podobnym celom, choü np. tylko dla rowerów (MTB, BMX, jazdy typu dirt czy down-hill) działki 54/3 i
54/4 na Chorzynach (obr. Wola Radziszowska) o łącznej pow.ok. 22,3 ha. Na wsp. działce 54/4 połoĪonej przy drodze
i projektowanym szlaku rowerowym zaplanowano punkt wypoczynkowy (mapa 4, trasa nr 4).
Pod miejsca do wypoczynku wytypowano działki w Facimiechu (382/1) koło sklepu o boiska, alternatywnie w
centrum Ochodzy, koło szkoły (544/1) oraz niezagospodarowaną w Pozowicach (693/1) przy trasie nr 6. Działki uwidoczniono na mapach trasy 2. Dalsze punkty wypoczynkowe zaplanowano przy stawie Samborek w Skawinie (dz.202
obr. Skawina), obecnie czĊĞciowo wyposaĪonym w ławeczki oraz w Radziszowie, przy ul. Jagodowej, po płn. stronie
Lasu Bronaczowa na działce 1616, przy trasie rowerowej nr 2 (mapa nr 12). Zainteresowanie w toku spotkaĔ in situ
budziły działki 1892 i 1872/1 połoĪone u wejĞcia do Lasu Bronaczowa. Niestety po dokładniejszym rozpoznaniu okazało siĊ, Īe są one połoĪone na stoku doliny potoku Pasieka i praktycznie tylko działka 1872/1 nadaje siĊ do wykorzystania, i to przy załoĪeniu prac plantowania terenu oraz wykonaniu dojĞcia przez działkĊ 1892, która jest całkowicie
zalesiona (zapewne skutkiem sukcesji roĞlinnoĞci) i bardzo duĪym nachyleniu stoku. NaleĪy dodaü, Īe pow. działki
1892 wynosi ok. 57 a, zaĞ działki 1872/1 – 2,6 ha.
NaleĪy dodaü, iĪ sprawa działek została rozpoznana wstĊpnie, pod kątem miejsc do wypoczynku na szlakach,
nie zaĞ w aspekcie ich dokładnego rozpoznania celem wydzielenia danych stref funkcjonalnych (parking, recepcja,
strefy okreĞlonego przeznaczenia zabawowego, edukacyjnego, itp.).
GMINA MOGILANY
Z urzĊdu gminy Mogilany otrzymano wykaz kilku działek gminnych połoĪonych w niedalekiej odległoĞci od
projektowanych szlaków, moĪliwych do czĊĞciowego zagospodarowania pod kątem infrastruktury turystycznej.
Działka 330 przylegająca do MogilaĔskiego rynku, to dobre miejsce na stanowisko informacyjne oraz w przyszłoĞci punkt wypoczynkowy wyposaĪony w bezpieczne stojaki dla rowerów (miejsce „Przyjazne Rowerom”).
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Pozostałe miejsca to tereny wokół szkół:
• W Konarach – działki 416/1, 237/2, 237/6 moĪna wykorzystaü pod miejsce wypoczynkowe (przenosząc z alternatywnej lokalizacji ze skrzyĪowania dróg oddalonego 275 m na północ). W szkole moĪe funkcjonowaü takĪe
centrum informacji turystycznej udostĊpniając wiedzĊ w postaci wszelkiej maĞci materiałów informacyjnych o
szlakach.
• W Gaju – działka 114/1. Analogicznie do Konar, sugeruje siĊ powstanie centrum informacji turystycznej a ponadto miejsca wypoczynkowego z tablicą obrazującą lokalnych przebieg tras turystycznych.
Z uwagi na brak działek gminnych w miejscach najdogodniejszych pod punkty wypoczynkowe i stanowiska informacyjne, w waĪnych punktach planowanych tras, zaplanowano postawienie stanowisk informacyjnych (ze schematem
tras, drogowskazami, oraz czasem opisujących panoramy) w pasach dróg gminnych.
GMINA ĝWIĄTNIKI GÓRNE
Z UMiG ĝwiątniki Górne otrzymano wyrysy mapek z moĪliwymi do zagospodarowania działkami gminnymi. Niestety w przewaĪającej iloĞci działki te połoĪone były poza szlakami, czy miejscami nawiedzanymi turystycznie, takĪe bez
dojazdu.
Najciekawszą lokalizacją dostĊpnej działki jest teren przy OSP Olszowice z działkami nr 68/22 68/9, przy szlaku nr 7.
Planuje siĊ tam postawienie punktu wypoczynkowego, stanowiska informacyjnego a w czĊĞci zalesionej parku linowego.
Kolejną działką połoĪoną tuĪ przy planowanym szlaku nr 8 jest działka nr 431/9 w Ochojnie przy punkcie widokowym. Z uwagi na duĪe nachylenie stoku, moĪna tu myĞleü jedynie o rozwiązaniu stworzenia trasy tylko dla rowerów
terenowych (MTB, BMX, jazdy typu dirt czy down-hill). Z racji braku działek gminnych w bliskiej odległoĞci, celowym wydaje siĊ takĪe postawienie punktu wypoczynkowego w Ochojnie Górnym przy Szkole Podstawowej (działka
nr 715). Szkoła mogłaby pełniü funkcjĊ centrum informacji turystycznej udostĊpniając wiedzĊ w postaci wszelkiej
maĞci materiałów informacyjnych o szlakach. Przy szkole planuje siĊ takĪe postawienie tablicy obrazującej przebieg
okolicznych szlaków.
NaleĪy takĪe zagospodarowaü teren leĞny obok firmy KOWAL w ĝwiątnikach Górnych (działka 62/1 - 1,46 ha). Doprowadza do w/w działki z trasy nr 7 na ul. RóĪanej, droga gminna nr 65, która wymaga udroĪnienia. Znajdują siĊ tam
dawne umocnienia pouaustriackie, które przy odpowiednim udostĊpnieniu, zabezpieczeniu i oznakowaniu bĊdą sporym uatrakcyjnieniem szlaku.
Ciekawymi wydają siĊ takĪe plany zagospodarowania terenu działek nr 277 oraz 315 w Olszowicach na terenach
wspólnoty wiejskiej WIEĝ I (ponad 2 hektary). Są to przylegające do siebie działki rozdzielone drogą gminną nr 301,
którą planowo bĊdzie przechodził szlak nr 7. Wspólnota chciałaby zagospodarowaü teren pod park rekreacyjny, ewentualnie tor quadowo-jeepowy (z nastawieniem jednak na funkcjĊ rekreacyjną: miejsce na ognisko, rozłoĪenie namiotu
etc.). JeĪeli znajdą siĊ moĪliwoĞci prawne to zostanie takĪe odtworzony dawny zalew na tym terenie. W przyszłoĞci
bĊdzie tu takĪe punkt wypoczynkowy dla rowerzystów.
Z uwagi na brak działek gminnych w miejscach najdogodniejszych pod punkty wypoczynkowe i stanowiska informacyjne, w waĪnych punktach planowanych tras, zaplanowano postawienie stanowisk informacyjnych (ze schematem
tras, drogowskazami, oraz czasem opisujących panoramy) w pasach dróg gminnych.
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PRACE NIEZBĉDNE DO WYKONANIA
PRZED ROZPOCZĉCIEM ZNAKOWANIA SZLAKÓW

W koĔcowej czĊĞci opisów projektowanych tras zawarto uwagi odnoĞnie moĪliwoĞci ich realizacji ze szczególnym uwzglĊdnieniem stanu dróg, wymagających dla załoĪenia szlaku rewitalizacji, naprawy, itp. PoniĪej uwagi te zestawiono, wskazując równieĪ prace konieczne do wykonania w nastĊpnej kolejnoĞci, tj. ułatwiające przejazd, np. poprzez poprawĊ nawierzchni drogi. NaleĪy przy tym zauwaĪyü, Īe program niniejszy jest zredukowany do minimum.
ZałoĪono bowiem, Īe szlaki bĊdą mieü charakter terenowy, odpowiadający ich rekreacyjnej funkcji.
TRASA 1 – Skawina – Kraków
• konieczne koszenie wałów Rzepnika – Skawinki na dł. 1,51 km
Obecnie wał jest nieprzejezdny. Po wykoszeniu naleĪy oceniü stan jego korony w aspekcie ewentualnego utwardzenia
szutrem.
PrzyjĊto odcinek Skawiny łącznie z odcinkiem 0,37 km wałów Rzepnika pozostających w granicach Krakowa, lecz tylko do zjazdów z wałów przed jego skrĊtem na północ przy ujĞciu Skawinki do Wisły. Granica Krakowa przebiega dalej
0,25 km. Zjazd z wału bĊdzie czytelnym punktem granicznym, gdzie jednoczeĞnie pojazdy koszące wał mogą zjechaü,
zawróciü, itp.
Niezmiernie istotnym jest, by przy podpisywaniu porozumienia z gminą Kraków dokonaü zarówno ustaleĔ „granicznych”, a przede wszystkim synchronizacji prac, tak by prace ze strony obu gmin były wykonywane jednoczeĞnie, w tym
takĪe w zakresie oznakowania trasy.
TRASA 2 – szlak okrĊĪny Skawina – Wola Radziszowska – Skawina
• konieczne koszenie 0,91 km wału Wisły od jego załamania przy ujĞciu Skawinki do zabudowaĔ Kopanki
oraz odcinka 0,38 km do drogi pow. 2187K przy moĞcie na kanale Łączany-Skawina; łącznie 1,29 km.
Na odcinku 0,91 km mimo wysokich traw – wał był przejezdny o dobrym ustabilizowanym podłoĪu, co jednak moĪe siĊ
zmieniü. Na odcinku 0,38 km całkowicie nieprzejezdny.
W nastĊpnym etapie wskazane poprawienie nawierzchni:
- ok. 0,20 km korony wału przez zabudowaniami Kopanki Pierwszej lub wykonanie zjazdu z wału na biegnącą u
jego podnóĪy (od wsch.) szeroka szutrówkĊ,
- drogi w Lesie Bronaczowa idąc na północ z głównego grzbietu: od skrĊtu szerokiej leĞnej drogi w lewo dogranicy lasu i dalej drogi gminnej do ul. Jagodowej w Radziszowie, tj. na odcinku łącznym 0,61 km, głównie poprzez podsypanie szutrem w lesie - błotnistych wykrotów, na drodze gminnej niewidocznych w trawie kolein.
NiezaleĪnie wskazane wdroĪenie Studium… na odcinku od stawu Samborek do opisanego wyĪej załamania wału przy
ujĞciu Skawinki; w dalszych etapach na odcinku Kopanka Druga – Facimiech z uwagami zamieszczonymi w opisie niniejszej trasy.
TRASA 3 – szlak Sosnowice PrzyĞnica – Chorzyny
TrasĊ zaplanowano w dwóch wariantach na odcinku KrzĊcin - Gołuchowice
1) przejazdu drogą asfaltową oraz drogą wojewódzką przez Gołuchowice
2) przejazdu polami, w tym na odcinku 1,23 km wspólnie ze szlakiem konnym drogą publiczną nr K601068.
W wariancie nr 1 – trasa nie wymaga Īadnych prac.
W wariancie nr 2 konieczne:
• udroĪnienie całkowicie zarosłej na odcinku 0,6 km wsp. drogi publicznej 601068K.
• koszenie drogi publicznej 601013K na odcinku do 1,1 km.
Wariant nr 2 jest proponowany z uwagi na nieznaczne deniwelacje, walory widokowe oraz łącznoĞü z trasą konną.
TRASA 3A – szlak Facimiech – Wielkie Drogi
Nie wymaga Īadnych prac. Konieczne uzgodnienie z gm. BrzeĨnica o wspólnym podjĊciu znakowania (zob.
aneks).
Krzysztof Florys; e-mail: krzysztof.florys@gmail.com; 601-698-175 / Krzysztof J. Pucek; e-mail: kjpucek@interia.pl; 602-520-014

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

TRASA 4 – Wola Radziszowska – Mogilany Skrzyszów
Na obszarze gm. Skawina trasa nie wymaga niezbĊdnych prac.
W dalszym etapie wskazane udroĪnienie drogi publicznej 601098K w całoĞci, celem skrócenia przejazdu drogą
powiatową 1939K.
TRASA 5 – szlak dojazdowy Radziszów – nie wymaga Īadnych prac.
TRASA 6 – szlak Facimiech – Czernichów – nie wymaga Īadnych prac.
W dalszym etapie konieczna poprawa drogi publicznej (głównej) 601033K od JaĞkowic do granic gminy. Perspektywicznie konieczne uregulowanie prawne statusu drogi uznanej za publiczną 601009K z Facimiecha do Pozowic,
co skróciłoby trasĊ przejazdu.
TRASA 7 – szlak ĝwiątniki Górne – WłosaĔ – Olszowice – ĝwiątniki Górne
Obecnie wykorzystywane w planowanej trasie drogi gminne w dolince Włosanki oraz w Olszowicach są ciĊĪko
przejezdne dla rowerów. Konieczne prace to:
• Droga 262 wymaga wykoszenia,
• utwardzenie drogi nr 253 poprzez szutrowanie (obecnie zabłocona, grząska co jest wynikiem niekorzystania
z niej oraz podmywania przez WłosankĊ),
• poprawa nawierzchni drogi nr 454, głównie poprzez podsypanie szutrem w lesie - błotnistych wykrotów, na
drodze gminnej niewidocznych w trawie kolein,
• Poprawa nawierzchni drogi nr 745 poprzez podsypanie szutrem,
• Wykoszenie drogi nr 313 w Olszowicach oraz wyrównanie nawierzchni drogi (spora iloĞü wykrotów).
W dalszym etapie wskazane wykonie kładki na Włosance na drodze nr 454 oraz wyszutrowanie wszystkich wymienionych dróg gminnych w celu poprawienia jakoĞci jazdy po nich w róĪnej pogodzie.

TRASA 8 – szlak ĝwiątniki Górne – ŁyczaĔski Las – Podstolice – ĝwiątniki Górne – nie wymaga Īadnych
prac.
TRASA 9 – szlak Podstolice – szlak zielony gm. Wieliczka – bez uwag.
TRASA 10 – szlak spacerowo-dydaktyczny po Lesie Bronaczowa
• konieczne wykonanie drewnianych schodków w formie pochylni (nie drewniano-ziemnych) na zejĞciu do
potoczku przez rez. Kozie Kąty (idąc od Drogi Wojskowej, jak opis) oraz drewnianych kładek przy wsp. pochylni oraz w rejonie brodu na potoku Pasieka w koĔcowym odcinku szlaku, przed dojĞciem do Drogi Wojskowej.
W dalszym etapie wskazane wykonanie kładek na potoku Pasieka i jego dopływie na zejĞciu szlaku z głównego grzbietu Lasu Bronaczowa (Drogi Wojskowej) w kierunku południowym, tj. zabudowaĔ Głogoczowa.
TRASA 11 – konna
• uwagi, jak przy trasie nr 3 wariant 2.
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SPRAWOZDANIE PODSUMOWUJĄCE

GMINA CZERNICHÓW
Z uwagi na gĊstą sieü szlaków róĪnego rodzaju, a takĪe połoĪenie i dostĊpnoĞü od strony gminy Skawina (tylko promową przez WisłĊ) gmina Czernichów nie stała siĊ czołowym tematem koncepcji, jak pozostałe gminy, które
praktycznie nie posiadają Īadnego zagospodarowania.
W zakresie szlaków:
1. do Czernichowa doprowadzono trasĊ nr 6, tj. szlak rowerowy, koĔcząc go przy WiĞlanym Szlaku Rowerowym (niebieskim),
2. uzgodniono zamianĊ szlaku rowerowego czarnego Ratowej na szlak spacerowy pieszy z podwiązaniem do
zagospodarowanej turystycznie (parking, wiaty) ĞcieĪki ornitologicznej.
Innych zmian w sieci szlaków nie przewiduje siĊ. W zakresie zagospodarowania wytypowano łącznie 4 miejsca do wykonania punktów wypoczynkowych (KamieĔ – 2 propozycje, Przeginia Narodowa – stawy, parking pod rez.
Kajasówka, Wołowice – 2 propozycje). Zwrócono nadto uwagĊ na problemy utrzymania WiĞlanego Szlaku Rowerowego w aspekcie koszenia wałów wiĞlanych oraz koniecznoĞci wykonania pochylni – schodów drewniano-ziemnych
na zboczu Ratowej, celem wygodniejszego zejĞcia (sprowadzenia roweru) do biegnącej poziomem Wisły drogi.
Osobnym zagadnieniem jest przegląd funkcjonujących punktów z drogowskazami na szlakach, a takĪe właĞciwa ich konserwacji, co jednak nie wchodzi w zakres niniejszej koncepcji.

GMINA SKAWINA
Łącznie na obszarze gminy zaprojektowano 86 km szlaków, w tym 75,17 km szlaków rowerowych (licząc km
z drobnymi wyjĞciami poza granice gminy), 5,7 km szlaku spacerowo-edukacyjnego po Lesie Bronaczowa oraz 5,5
km szlaku konnego. NaleĪy podkreĞliü, iĪ niektóre szlaki rowerowe zaplanowano alternatywnie licząc siĊ z moĪliwoĞciami inwestycyjnymi gminy w zakresie poprawy, czy udraĪniania pewnych dróg.
W zakresie szlaków istniejących zawnioskowano o doprowadzenie szlaku pieszego niebieskiego do załoĪonego głównego wĊzła szlaków w Skawinie u wejĞcia do Parku Miejskiego.
OdnoĞnie zagospodarowania koncepcja wskazuje, w oparciu o otrzymane dane z UMiG Skawina dane, miejsca lokalizacji punktów wypoczynkowych na szlakach (staw Samborek, Chorzyny, Ochodza, Pozowice, Radziszów –
Las Bronaczowa oraz ul. Jagodowa, Facimiech). Rozmiar, skala takich punktów bĊdzie zaleĪała od dalszych ustaleĔ w
aspekcie moĪliwoĞci realizacyjnych. Zwrócono takĪe uwagĊ na inne działki gminne, które nie są dotychczas zagospodarowane sugerując sposób ich turystyczno-rekreacyjnego wykorzystania. Jednak bardziej konkretne opracowanie w
tym zakresie winno byü przedmiotem odrĊbnej koncepcji.

GMINA MOGILANY
Analizie poddano istniejącą sieü szlaków pieszych przebiegających przez gminĊ, jak i moĪliwoĞci wytyczenia
kolejnych tras, innych dyscyplin turystyki. Z uwagi na istniejące szlaki piesze
W zakresie szlaków istniejących zawnioskowano o zmiany przebiegu niebieskiego szlaku pieszego (nr 20) na
granicy gm. Mogilany i gm. ĝwiątniki Górne w Lusinie. Z uwagi na zmianĊ nawierzchni wiĊkszoĞci dróg na trasie
szlaku zielonego (nr 17) na asfaltową, zasugerowano zmianĊ tego szlaku na szlak rowerowy (odcinek: Radziszów PKP
– Mogilany)
Łącznie na obszarze gminy zaprojektowano 14,64 km szlaków rowerowych. Są to dwie trasy: nr 4, oraz czĊĞü
pĊtli nr 7.
OdnoĞnie zagospodarowania koncepcja wskazuje, w oparciu o otrzymane dane z UG Mogilany oraz o wnioski
ze sprawdzenia terenu, miejsca lokalizacji punktów wypoczynkowych na szlakach (Konary, WłosaĔ). Rozmiar, skala
takich punktów bĊdzie zaleĪała od dalszych ustaleĔ w aspekcie moĪliwoĞci realizacyjnych. Zwrócono takĪe uwagĊ na
inne działki gminne, które nie są dotychczas zagospodarowane sugerując sposób ich turystyczno-rekreacyjnego wykorzystania. Jednak bardziej konkretne opracowanie w tym zakresie winno byü przedmiotem odrĊbnej koncepcji.
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GMINA ĝWIĄTNIKI GÓRNE
Badaniu pod kątem zagospodarowania turystycznego poddano istniejące, jak i moĪliwe do stworzenia w pogórzaĔskim terenie gminy szlaki. Z uwagi na fakt, iĪ przez teren gminy przechodzi niebieski szlak pieszy nr 20: MyĞlenice Zarabie - Siepraw - ĝwiątniki Górne - Kraków Swoszowice, z racji uwarunkowaĔ terenowych (przewaĪająca
czĊĞü dróg asfaltowych) oraz własnoĞciowych (wiĊkszoĞü dróg i działek prywatnych) nie zaplanowano nowej trasy
pieszej. Zweryfikowano jedynie przebieg trasy nr 20 wnioskując o zmiany jej przebiegu w ĝwiątnikach Górnych
(zmiana z ul. Sportowej na ul. Bielowicza i ul. Na Wzgórzu dalej w stronĊ skały Kopytko).
Skupiono siĊ w koncepcji na zaprojektowaniu najbardziej popularnych obecnie wĞród turystów tras rowerowych, uzupełniając tym samym wyraĨną lukĊ w ich systemie w tej czĊĞci Małopolski.
Łącznie na obszarze gminy zaprojektowano 22,69 km szlaków rowerowych (licząc km z drobnymi wyjĞciami
poza granice gminy). Są to dwie kilkunastokilometrowe pĊtle (trasy 7 i 8) stykające siĊ w centrum ĝwiątnik Górnych,
oraz szlak łączący oba poprzednie ze szlakami w gminie Wieliczka (nr 9).
OdnoĞnie zagospodarowania koncepcja wskazuje, w oparciu o otrzymane dane z UMiG ĝwiątniki Górne oraz
o wnioski ze sprawdzenia terenu, miejsca lokalizacji punktów wypoczynkowych na szlakach (Olszowice, Łyczanka,
Ochojno). Rozmiar, skala takich punktów bĊdzie zaleĪała od dalszych ustaleĔ w aspekcie moĪliwoĞci realizacyjnych.
Zwrócono takĪe uwagĊ na inne działki gminne, które nie są dotychczas zagospodarowane sugerując sposób ich turystyczno-rekreacyjnego wykorzystania. Jednak bardziej konkretne opracowanie w tym zakresie winno byü przedmiotem odrĊbnej koncepcji.
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SZLAK ROWEROWY nr 1 – SZLAK BURSZTYNOWY
ODCINEK SKAWINA – KRAKÓW TYNIEC 7,5 km
Szlak Bursztynowy jest głównym szlakiem gminy Skawina i LGD tworzącym oĞ dla lokalnych załoĪeĔ i łączącym płd. czĊĞci gminy i miasto z Krakowem. Jako szlak miĊdzynarodowy i długodystansowy winien prowadziü
drogami o utwardzonych nawierzchniach, dogodnymi do dłuĪszych przejazdów, w tym o niewielkich deniwelacjach.
Projektowaną trasĊ rowerową miĊdzy centrum Skawiny a Krakowem TyĔcem winno siĊ oznakowaü, jako Szlak
Bursztynowy likwidując obecne oznakowanie wzdłuĪ ul. Tynieckiej w Skawinie i ul. Bogucianka w Krakowie. Projektowany odcinek Szlaku Bursztynowego wyodrĊbniono, jako „szlak nr 1” z uwagi na jego szczególne znaczenie zarówno, jako trasy rekreacyjnej, jak i komunikacyjnej miĊdzy Skawiną a Krakowem. Szlak biegłby terenami niezabudowanymi, o znacznych walorach krajobrazowych, doliną Wisły, bez deniwelacji, co umoĪliwiłoby szybkie dotarcie
do centrum Krakowa (ze Skawiny niespełna 20 km pod Wawel).

0,0 + 2,58 km umowny początek trasy – główny wĊzeł (punkt) szlaków w Skawinie przy wejĞciu do Parku
Miejskiego przy ul. KubliĔskiego; stanowisko informacyjne S-01. Obok dwa parkingi, w tym niĪej opisany.
W opisanym miejscu konieczne wystawienie tablicy informacyjnej prezentującej przede wszystkim sieü szlaków okolic Skawiny. Jest to optymalny punkt prezentacji szlaków z uwagi usytuowanie w ruchliwym punkcie miasta,
rekreacyjne funkcje parku, którego alejki są takĪe pieszo-rowerowymi ciągami komunikacji miejskiej.
Regulamin Parku nie zabrania jazdy rowerem, choü przed bramą wystawiony jest znak B-1 z tabliczką „nie
dotyczy słuĪb komunalnych”. SprzecznoĞü powyĪszą naleĪy uregulowaü poprzez wprowadzenie znaku T-22 – nie dotyczy rowerów.
Spod bramy parkowej przejazd ul. KubliĔskiego i za hotelem „Dworek SkawiĔski” skrĊt na parking (plac postojowy) na skraju parku, z którego w kierunku płn.-zach. wyjazd szutrową alejką doprowadzającą do mostku miĊdzy
stawami. Utrzymując opisany kierunek szlak prowadzi szutrową, mało uczĊszczaną aleją wzdłuĪ stawu kierując po
około 350 m w lewo, na chodnik wyprowadzający na wał Skawinki, do schodków, którymi trzeba znieĞü rower, by dalej pojechaü ul. Rzeczną.
Z uwagi fakt, iĪ główna alejka parku jest ruchliwym ciągiem pieszym, przy którym takĪe usytuowane są urządzenia zabawowe dla dzieci – trasĊ poprowadzono boczną alejką, mało uczĊszczaną, zapewniając tym samym moĪliwoĞü wypoczynku na ławkach nad stawem.
Szlak Bursztynowy prowadzi obecnie wałem Skawinki, którego od parku izoluje zwarta zieleĔ. Pojawiają siĊ
tu piesi, których ominiĊcie sprawia trudnoĞci z uwagi skłon wału i niezbyt szeroką drogĊ. Rozwiązanie to zostało podyktowane decyzją ówczesnego burmistrza Skawiny, który nie zezwolił na prowadzenie szlaku przez park. Obecnie, w
Ğwietle przyjĊtego regulaminu decyzjĊ tĊ naleĪy uznaü za pozbawioną podstaw. NaleĪy dodaü, Īe „Studium…” zakłada prowadzenie drogi rowerowo-pieszej najbardziej uczĊszczaną przelotową aleją (zob. uwagi dot. „Studium…”).
NaleĪy równieĪ zwróciü uwagĊ, Īe opisane schodki w liczbie 11. wyremontowano w ostatnich latach, lecz nie
wykonano pochylni umoĪliwiających sprowadzenie nie tylko rowerów, ale i wózków dzieciĊcych, mimo, Īe takie
moĪliwoĞci są.
Po 100 m ul. Rzeczna (Ğlepa, o zerowym natĊĪeniu ruchu) doprowadza na skrzyĪowanie z ul. Mickiewicza (dk
44), którą moĪna przekroczyü przez wyznaczone tu przejĞcie dla pieszych, by dalej ul. Tyniecką przekroczyü przejazd
kolejowy. Wnet ul. Tyniecka skrĊca w prawo, na wschód.
Opisane skrzyĪowanie z uwagi na ogromne natĊĪenie ruchu jest bardzo niebezpieczne. „Studium…” zakłada
doprowadzenie do ul. Tynieckiej wzdłuĪ ul. Mickiewicza pasów ruchu dla rowerów, a takĪe prowadzenie wsp. ul. Tyniecką trasy rowerowej i budowĊ wzdłuĪ niej, lecz od zakrĊtu drogi pieszo-rowerowej. Rozwiązanie to jest ułomne,
bowiem nie podaje rozwiązaĔ bezpiecznego przekroczenia skrzyĪowania z dk 44 – ul. Mickiewicza. Problem szczegółowo ujĊto w uwagach do „Studium..”. Reasumując – przy podjĊciu projektów przebudowy ul.Mickiewicza naleĪy
wprowadziü rozwiązania umoĪliwiające bezpieczny przejazd rowerzystom. NaleĪy zwróciü uwagĊ, Īe od zakrĊtu po
płn. stronie ul. Tynieckiej rozpoczyna siĊ szeroki na ponad 3 m chodnik dla pieszych, dalej nieco zwĊĪający siĊ, lecz
umoĪliwiający jazdĊ rowerem, co wykorzystują autorzy „Studium…” projektując drogĊ rowerowo-pieszą.
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Po 250 m od przejazdu kolejowego mijamy w ogrodzeniu osiedla bloków po lewej furtkĊ, przez którą prowadzi
chodnik do bloku nr 5. MoĪemy tu skrĊciü, opuszczając nieprzyjazną ulicĊ i za wsp. blokiem skierowaü siĊ ĞcieĪką w
lewo, opłotkami ogródków działkowych do obniĪenia Skawinki, w którym urządzono boisko. Tu skrĊcamy w prawo podąĪając nadal ĞcieĪką, granią obniĪenia i omijając rosnące wzdłuĪ niej stare dĊby oraz ławeczki. Przy koĔcu ĞcieĪki
wjeĪdĪając na szeroką gruntową drogĊ mijamy murek z otoczaków – wiatrochron osłaniający miejsce do wypoczynku.
Dalej szeroką, rozjeĪdĪoną drogą poĞród nadrzecznych zaroĞli dojeĪdĪamy do wąskiego asfaltu, dojazdowego do
oczyszczalni Ğcieków i jednoczeĞnie stanowiącego dojĞcie (w lewo) do kładki dla pieszych przez SkawinkĊ. Natomiast
w prawo, po 30 m asfalt wyprowadza na ul. Tyniecką.
Opisany odcinek jest propozycją urozmaicenia trasy, gdyĪ szybciej da siĊ przejechaü bezpoĞrednio ul. Tyniecką, zwłaszcza Īe w Ğwietle „Studium…” ma powstaü wzdłuĪ niej droga rowerowo-piesza. Tym nie mniej warto, w
kontekĞcie planowanego szlaku lokalnego zjazd ten oznakowaü, jako dojazd do terenu wypoczynkowego.
Jadąc bez opisanego skrĊtu ul. Tyniecką okrąĪamy osiedle bloków skrĊcając na płn. Około 150 m po miniĊciu
koło garaĪy wsp. przecznicy do kładki chodnik wyprowadza na wał Skawinki. Początkowo jest on ułoĪony z płyt chodnikowych, nieco wyboisty, nieco dalej po miniĊciu rurociągu wyszutrowany, aĪ do samego koĔca, tj. do zbiegu z ul.
Tyniecką przy dojeĨdzie do mostu drogowego przez SkawinkĊ.
Docelowo odcinek chodnika wyłoĪony płytami wymaga poprawienia. CzĊĞü szutrowa jest w dobrym stanie.
Na całej długoĞci chodnik naleĪy oznakowaü znakiem C-16 z tabliczką T-22 (droga dla pieszych – nie dotyczy rowerów). Jest to stosunkowe nowe rozwiązanie, obecnie juĪ powszechnie stosowane w Krakowie, sankcjonujące poruszanie siĊ rowerzystów ciągami pieszymi, szczególnie w warunkach niemoĪnoĞci utrzymania minimalnych parametrów
drogi rowerowo-pieszej (szer. 2,5 m).

2,58 + 0,92 km ul. Tyniecka/Piastowska, plac przy wjeĨdzie na most na Skawince; odejĞcie trasy rowerowej
nr 2; stanowisko informacyjne S-02.
Przy „placyku” konieczne wystawienie stanowiska z drogowskazami oraz ewentualnie mapką schematyczną
szlaków.
Nie zmieniając kierunku trasa przecina skrzyĪowanie (plac) z drewnianą wiatą przystanku autobusowego i
wprowadza ponownie na wał Skawinki, który po 0,5 km skrĊca na płn., nastĊpnie wzdłuĪ Rzepnika na płd.-wsch. Po
prawej – rozległe obniĪenie porosłe młaką i kĊpami olch i wierzb; analogicznie od prawej towarzyszą nad w dole wału
łąki poprzeplatane olchowymi zagajnikami. W sumie po 0,92 km osiągamy wysoką grobli na przepuĞcie potoku Rzepnik z widocznymi w dole urządzeniami hydrotechnicznymi (obszar cofki).
Opisany odcinek 0,9 km wału jest przejezdny na dł. około 300 m, do kraĔca ostatnich zabudowaĔ. Jego korona jest szeroka do około 3 m, o gruntowej nawierzchni poroĞniĊtej niską trawą, którą dwukrotnie w okresie czerwca –
lipca br zastano wykoszoną. Przejazd rowerem jest moĪliwy, jednak utrudniony z uwagi na nierównoĞci podłoĪa. Dalej, tj. po wsp. 300 m wał jest mocno zaroĞniĊty trawą wysoką, całkowicie uniemoĪliwiającą jazdĊ. Jest jednak uĪytkowany, o czym Ğwiadczy wydeptany przez pieszych Ğlad ĞcieĪki.

3,5 + 1,02 km przepust na Rzepniku (m. Kraków – m. Skawina – m. Kraków)
Przekraczamy przepust i kierujemy siĊ w lewo, orograficznie prawym wałem Rzepnika, w kierunku płn.-zach.,
nastĊpnie zach. Po 0,5 km od przepustu, w rejonie niewidocznego ujĞcia Rzepnika do Skawinki wał zmienia kierunek
ponownie na płn.-zach.; po dalszych 0,1 km przecina go gruntowo-szutrowa droga (4,1 km), którą w lewo moĪna zjechaü nad ujĞcie Skawinki do Wisły i dalej kontynuowaü trasĊ trawiastą drogą prowadzącą podnóĪem wału, aĪ do niĪej
opisanego miejsca zjazdu na drogĊ do TyĔca.
Zakładana trasa dla uproszczenia jej biegu prowadzi dalej koroną wału, który na wysokoĞci ujĞcia Skawinki
skrĊca wzdłuĪ Wisły na płn. Po 0,43 km od wsp. skrzyĪowania, na kolejnym – zjazd z wału na drogĊ gruntową (ku WiĞle).
Opisany odcinek jest najbardziej malowniczym na omawianej trasie. Charakteryzuje siĊ duĪymi walorami krajobrazowymi prowadząc terenem niezabudowanym i praktycznie niezagospodarowanym, poĞród łąk i młak, z widoKrzysztof Florys; e-mail: krzysztof.florys@gmail.com; 601-698-175 / Krzysztof J. Pucek; e-mail: kjpucek@interia.pl; 602-520-014
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kiem na zrĊbowe, zalesione wzgórza tynieckie z wyniosłym Grodziskiem. Od południa dominantĊ w krajobrazie tworzą
kominy elektrociepłowni w Skawinie.

Trasa biegnie pograniczem Skawiny i Krakowa. I tak po terenie Skawiny na dystansie 470 m, natomiast po terenie Krakowa 371 m (od przepustu na Rzepniku do granicy Skawiny) oraz + 183 m od granicy na wysokoĞci ujĞcia
Skawinki do 2. skrzyĪowania z drogą gruntową na wale, tj. razem 554 m; w sumie 1,024 km. CałoĞü odcinka wymaga
udroĪnienia poprzez wykoszenie korony wału, a nastĊpnie poprawienie jej nawierzchni, docelowo wyszutrowania.
Dodatkowo naleĪy zabezpieczyü wysoki wał (groblĊ) przepustu na Rzepniku poprzez wykonanie porĊczy.
W toku trasowania szlaku sprawdzano róĪne inne moĪliwoĞci jego poprowadzenia, istniejącymi drogami gruntowymi, które jednak, jak sprawdzono nie posiadają uregulowanego statusu prawnego, tj. nie są wydzielone ewidencyjnie prowadząc przez prywatne grunta, bądĨ są prywatne. Drogi te zaznaczane na mapach topograficznych opisano
dla ilustracji problemu w zał. materiale kartograficznym. W tej sytuacji pozostaje prowadzenie trasy na pograniczu
Skawiny-Krakowa jedynie wałami Rzepnika/Skawinki i Wisły, które pozostają pod faktycznym zarządem MZMiUW
w Krakowie, mimo iĪ nie są na omawianym terenie wydzielone ewidencyjnie. W aspekcie ekonomicznym, zarówno
prowadzenie trasy wałami, jak i ewentualnie innymi drogami, tak i tak wymagałoby nakładów na poprawĊ ich nawierzchni.
Wał na omawianym odcinku jest zaroĞniĊty i praktycznie nieprzejezdny rowerem, jednak ze Ğladami wydeptanej w trawie ĞcieĪki, a od strony Krakowa takĪe ze Ğladami sugerującymi wjazd pojazdu czterokołowego. NaleĪy dodaü, Īe na zdjĊciach satelitarnych (google, geoportal) drogi na wałach wyraĨnie siĊ zaznaczają, co moĪe Ğwiadczyü, Īe
uprzednio wały były utrzymywane w lepszym stanie.

4,52 + 2,98 km zjazd z wału (m. Kraków)
Z wału zjazd 80 m gruntową drogą do skrzyĪowania z trawiastą drogą dochodzącą od lewej, spod ujĞcia Skawinki (zob. wyĪej). Dalej – drogą gruntową, która początkowo łagodnymi meandrami prowadzi na płn. oddalając siĊ
od wału, nastĊpnie prosto ku płn. przechodząc w drogĊ szutrową. Po 0,78 km, w miejscu ponownego zbliĪenia siĊ drogi do wału Wisły pokonujemy podwójny zakrĊt na przepuĞcie rowu melioracyjnego i ponownie jedziemy dalsze 0,8 km
na płn. z niewielkim odchyleniem ku zach., wzdłuĪ Wisły, która praktycznie jest niewidoczna, zasłoniĊta porastającymi
jej brzeg zadrzewieniami. Od prawej – zalesiony masyw Grodziska koło TyĔca; na przeciwnym brzegu Wisły w krajobrazie zaznaczają siĊ białymi, wapiennymi skałki koło Piekar (Skałki Piekarskie). Około 0,3 km od wsp. przepustu –
prostopadłe skrzyĪowanie z drogą gruntową miĊdzy Wisłą a kompleksem leĞnym Grodziska. MoĪna to skrĊciü w prawo
i dalej przejechaü lasem, wyjeĪdĪając z powrotem na opisywaną trasĊ, na wał Wisły u podnóĪy Grodziska. Jednak
proĞciej i szybciej jedziemy dalej drogą, która po dalszych 0,5 km skrĊca ostro w prawo wyprowadzając po betonowych płytach na wał Wisły, na granicĊ lasu pokrywającego Grodzisko. Tu spotykamy znaki zielonego szlaku pieszego
wokół wzgórz tynieckich. Znajdujemy siĊ w obrĊbie Bramy Tynieckiej, przełomowego odcinka Wisły przeciskającej siĊ
tu miĊdzy zbudowanymi z górnojurajskich wapieni zrĊbami TyĔca a Piekar.
SkrĊcamy na wał Wisły i jedziemy nim gruntową ĞcieĪką, ku połoĪonemu wysoko nad Wisłą, na wapiennym
wzgórzu tynieckiemu opactwu benedyktynów, jednoczeĞnie mając moĪliwoĞü obserwacji rzĊdu Skałek Piekarskich rozciągających siĊ wzdłuĪ przeciwnego brzegu. Prowadzi tamtĊdy niebieski szlak rowerowy.
Po 0,9 km mijamy wychodzący na wał asfalt ul. Browarnej, a po dalszych 0,18 km, tuĪ pod murem opactwa
ĞcieĪka sprowadza bezpoĞrednio nad WisłĊ. PrzejeĪdĪamy miĊdzy głazami wapienia (uwaga ! – miejsce to bywa czĊsto
podtapiane; zob. uwagi niĪej) i osiągamy gruntową drogĊ, która po 0,14 km wyprowadza na obszerny plac – parking
nad Wisłą.
Odcinek od zjazdu z wału Wisły prowadzi drogami gminnymi nr ewid. 110, obr. 78, nastĊpnie drogą nr ewid.
18 w wym. obr. 78, zaĞ od podwójnego zakrĊtu przy rowie melioracyjnym do wjazdu ponownego na wał Wisły wytyczoną ulicą Walgierza Wdałego o nrze ewid. 4/1 w obr. 77. Natomiast wał Wisły od skraja lasu Grodziska do muru
opactwa nie jest ewidencyjnie wydzielony, za wyjątkiem przecinającej go ul. Browarnianej. ĝcieĪka i droga nad Wisłą
pozostają w granicach działki wiĞlanej, a wiĊc stanowiącej własnoĞü Skarbu PaĔstwa.
Droga szutrowo-gruntowa do wjazdu na wał pod Grodziskiem jest przejezdna rowerem bez utrudnieĔ. Jednak
po opadach pozostają na niej rozległe kałuĪe; do ominiĊcia. Droga ta jest połoĪona na terasie Wisły i jak wnioskuje siĊ
z jej stanu, i przy porównaniach z drogami na przeciwległym brzegu (Piekar) nie jest zalewana przy wyĪszych stanach
wód, w sytuacjach powodziowych, jakie np. miały miejsce w 2010 r. W odniesieniu do odcinka opisanego, jako prowadzącego miĊdzy głazami pod klasztorem w TyĔcu istnieje moĪliwoĞü zjazdu z wału ul. Browarnianą do ul. BeneKrzysztof Florys; e-mail: krzysztof.florys@gmail.com; 601-698-175 / Krzysztof J. Pucek; e-mail: kjpucek@interia.pl; 602-520-014
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dyktyĔskiej i opisanego parkingu, bądĨ nawet wczeĞniej spod lasu Grodziska ul. Walgierza Wdałego do ul. BenedyktyĔskiej. W tym zakresie naleĪy powołaü rozwiązanie z lewego brzegu Wisły, gdzie na wsp. szlaku rowerowym
umieszczono tabliczki informujące o moĪliwoĞciach objazdu w warunkach zwiĊkszonego stanu wód. Generalnie jednak kwestia podniesionego stanu wód nie powinna byü decydującym czynnikiem warunkującym załoĪenie szlaku. Argumentem mogą tu byü krakowskie bulwary wiĞlane, notorycznie zalewane, którymi prowadzą drogi rowerowe oraz
szlaki Bursztynowy i Kraków-Morawy-WiedeĔ.

7,5 + 0,0 km koniec trasy; Kraków Tyniec - parking i przystaĔ nad Wisłą u zbiegu ul. ul. Promowej i BenedyktyĔskiej; bar; koniec rowerowej Trasy Tynieckiej z centrum Krakowa; skrzyĪowanie ze Szlakiem Bursztynowym;
stanowisko informacyjne (drogowskazy, schematyczna mapka szlaków.)
Uwagi, podsumowanie:
1. projektowany bieg trasy (szlaku) jest jedynym moĪliwym, dogodnym dla rowerów połączeniem Skawiny z
TyĔcem przy pominiĊciu przejazdu drogą powiatową – ul. Tyniecką na odcinku od ul. Piastowskiej do granic Krakowa.
2. - w obecnym stanie realizacja trasy (szlaku) bĊdzie wymagała wykoszenia wałów Rzepnika/Skawinki na
łącznej długoĞci 1,94 km oraz oznakowania, w tym wykonania stanowisk informacyjnych;
- w dalszych etapach: po ocenie stanu nawierzchni korony wałów konieczne utwardzenie poprzez szutrowanie, wykonanie barier na przepuĞcie nad Rzepnikiem, poprawa nawierzchni chodnika na wale Skawinki wzdłuĪ ul.
Tynieckiej oraz rozwiązanie przejazdu ul. Tyniecką na odcinku od przeciĊcia ul. Mickiewicza (dk 44) do wjazdu na
wał Skawinki.
Projektowana trasa (szlak) a „Studium…”
Przedstawiony powyĪej przebieg szlaku odpowiada odcinkowo trasom nr 1, 2 oraz fragmentarycznie nr 4 zaplanowanym w „Studium…”. TakĪe analogicznie, jak w Studium proponowane jest rozwiązanie utwardzenia nawierzchni na wałach poprzez szutrowanie. Wyjątkiem jest przyjĊta w niniejszym opracowaniu inna droga dla szlaku
przez Park Miejski w Skawinie, róĪniąca siĊ od proponowanych w studium czĊĞciowo tr. nr 4 oraz „trasy parkowej”,
(bliĪej nie opisanej), która z niezrozumiałych wzglĊdów, a mimo moĪliwoĞci nie posiada połączenia z trasą nr 5 prowadzącą ul. ĩwirki i Wigury. Podobnie nie rozwiązano w „Studium…” przekroczenia ul. Mickiewicza proponując
Ğlepe zakoĔczenie na wysokoĞci Rzecznej – Tynieckiej prowadzących wzdłuĪ niej od Rynku pasów rowerowych, nastĊpnie przejazd w ruchu ogólnym przez przejazd kolejowy i wjazd na projektowaną dalej wzdłuĪ ul. Tynieckiej dwukierunkową ĞcieĪkĊ pieszo-rowerową. PrzyjĊto przy tym, Īe szerokoĞü ul. Tynieckiej od zakrĊtu przez przejazd kolejowy do ul. Mickiewicza wynosi 6,0 m, podczas gdy faktycznie i katastralnie w granicach 10-11 m. RównieĪ początek
ĞcieĪki na zakrĊcie ul. Tynieckiej nie wydaje siĊ byü dobrym rozwiązaniem dla jadących od strony przejazdu kolejowego. Zakładane przez autorów „Studium…” uspokojenie ruchu w tym rejonie po przeniesieniu drogi krajowej 44 na
planowaną obwodnicĊ moĪe okazaü siĊ pozorne. Ul. Tyniecka zapewne pozostanie wygodnym skrótem w ruchu lokalnym miĊdzy centrum Krakowa a Skawiną.
Innym budzącym zastrzeĪenia rozwiązaniem przyjĊtym w „Studium..” jest prowadzenie trasy nr 2, jako szlaku
rowerowego ul. Tyniecką (od skrzyĪowania z ul. Piastowską) do granicy Krakowa i dalej ul. Bogucianka. Obecnie tak
przebiega Szlak Bursztynowy. Jednak po uruchomieniu przejazdu wałami, prowadzenie jakiegokolwiek szlaku ul. Tyniecką – Bogucianka jest pozbawione sensu, jako wymagającego pokonywania wzniesienia (juĪ na terenie Krakowa), i
to w warunkach duĪego natĊĪenia ruchu kołowego.

zał.
- kilometraĪ trasy
- mapa topograficzna 1:10 tys.
- mapa katastralna obr. 78 Kraków Podgórze
- ortofotomapa Parku Miejskiego w Skawinie
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odcinek Skawina Park - Kraków Tyniec
odcinek
1
2
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ODC.

Skawina - wejĞcie do Parku Miejskiego
mostek w Parku
schodki do ul. Rzecznej
ul. Mickiewicza (droga 44)
ul. Tyniecka (wejĞcie na osiedle)
droga do kładki
rurociąg
ul. Piastowska (droga do mostu)
przejazd wałem do przepustu na Rzepniku
wałem w granicach Krakowa
skrzyĪowanie z drogą gruntową (zjazdy z wału)
granica Krakowa
zjazd z wału
skrzyĪowanie z drogą gruntową pod wałem
przepust na drodze gruntowej
skrĊt pod Grodziskiem, wjazd na wał
Tyniec - przystaĔ nad Wisłą (początek Trasy Tynieckiej)

0,00
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0,45
0,10
0,25
0,45
0,53
0,60
0,92
0,37
0,22
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0,18
0,08
0,70
0,80
1,40

z przystani Trasą Tyniecką - dalej Szlakiem Bursztynowym
do stopnia KoĞciuszko
do Mostu Zwierzynieckiego
do Mostu Grunwaldzkiego

2,4
9,5
12,2

gmina Skawina
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miasto Kraków
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KM
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S-02
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przejezdna rowerem,
wychodz¹ca na wa³ Skawinki,
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w³asnoœæ gminy Skawina,
pozosta³e wym. w rêkach jednego
prywatnego w³aœciciela
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mapa katastralna - Kraków
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Droga prowadzi miêdzy wa³em a skarp¹ nad brzegiem Wis³y, i st¹d jak mo¿na przypuszczaæ ryzyko jej
zalewania przy podniesionym stanie wód jest znikome.

Dojazd od skrzy¿owania na wale Wis³y pod Grodziskiem w Tyñcu - przed³u¿eniem ul. Walgierza Wda³ego
przechodz¹cej w drogê gminn¹ o nrze ewid. 18; technicznie drog¹ szutrowo-gruntow¹ przejezdn¹ rowerem.
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Ÿród³o:
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- ustalenia w Wydziale Geodezji UMK
- sprawdzenia w³asne w terenie przy wykorzystaniu GPS
- kreœlenie przy wykorzystaniu zdjêæ www.geoportal.gov.pl
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SZLAK ROWEROWY nr 2 – OKRĉĩNY GMINY SKAWINA
SKAWINA – WOLA RADZISZOWSKA - SKAWINA 41 km
Szlak okrĊĪny gminy Skawina jest głównym, o okrĊĪnym charakterze. Przebiega głównie po obszarze Pogórza
Wielickiego, za wyjątkiem pierwszych 12 km prowadzących doliną Wisły (Rowem SkawiĔskim). Technicznie nie jest
to szlak łatwy, biorąc pod uwagĊ połogie wzniesienia wymagające na ogół doĞü długich podjazdów o przewyĪszeniach
rzĊdu kilkudziesiĊciu m. Do znaczniejszych naleĪą wyjazdy z Woli Radziszowskiej, a wiĊc z doliny Cedronu zarówno
na północ, jak i na południe, podjazdy ze Skawiny w kierunku Bukowa, garby miĊdzy Sosnowicami a Podgrabiem,
pod Las Bronaczowa od strony szpitala (z doliny Głogoczówki) oraz z Radziszowa ŁuĪy w kierunku Bukowa. Trasa
ma charakter głównie rekreacyjny, a jej turystyczna atrakcyjnoĞü z pewnoĞcią zwiĊkszy siĊ po udroĪnieniu odcinków
„wałowych” lub innych. Niestety z uwagi na pozarastane drogi gminne, m.in. w Woli Radziszowskiej nie udało siĊ
poprowadziü szlaku w bardziej atrakcyjny sposób. Podobnie, brak w terenie drogi gminnej biegnącej od płn. z Radziszowa do Bukowa zadecydował zmusił do skierowania szlaku na drogĊ powiatową.

0,0 + 2,58 km umowny początek trasy – główny wĊzeł (punkt) szlaków w Skawinie przy wejĞciu do Parku
Miejskiego przy ul. KubliĔskiego; stanowisko informacyjne nr S01.
Trasa na odcinku do zbiegu ul. Tynieckiej/Piastowskiej przebiega łącznie z trasą nr 1 – Szlakiem Bursztynowym.
2,58 + 3,32 km ul. Tyniecka/Piastowska, plac przy wjeĨdzie na most na Skawince; odejĞcie trasy rowerowej
nr 1-Szlaku Bursztynowego; stanowisko informacyjne nr S02.
Przy „placyku” konieczne wystawienie stanowiska z drogowskazami oraz ewentualnie mapką schematyczną
szlaków. Stąd skrĊt na most na Skawince w ciągu ul. Piastowskiej, za którym zjazd z wału do zabudowaĔ Samborka.
Po 170 m – skrĊt w boczną asfaltową uliczkĊ w prawo, która po niespełna 100 m doprowadza do zadrzewieĔ okalających staw Samborek. SkrĊcamy w prawo, nastĊpnie w lewo, juĪ za drogą gruntową podąĪając wzdłuĪ brzegów stawu,
nad którym moĪna wypocząü, a nawet przejĞü mostkiem na malowniczą wysepkĊ. Przy stawie znajdują siĊ ławki; widoczne są Ğlady biwakowania, palenia ognisk. Wnet za stawem, droga nieco jest porosła trawą i zbliĪa siĊ do widocznego po prawej wału Skawinki. Pod wałem napotykamy gruntową drogĊ, która po około 70 m doprowadza na skrzyĪowanie polnych dróg, z których wyraĨna, wyjeĪdĪona wyprowadza na wał Skawinki.
TrasĊ poprowadzono po przekroczeniu Skawinki nie bezpoĞrednio jej wałem, lecz dołem przez osiedle koło
stawu Samborek, który jest interesującym krajobrazowo miejscem do odpoczynku. Opisana droga wzdłuĪ stawu, aĪ do
skrzyĪowania pod wałem znajduje siĊ w jego obrĊbie, tj. biegnie działką nr 202 stanowiącą własnoĞü Skarbu PaĔstwa
pod zarządem gminy Skawina. Wał Skawinki na odcinku od mostu zastano zaroĞniĊty, ze Ğladem ĞcieĪki wydeptanej
przez pieszych, która ginie juĪ w rejonie opisanego skrzyĪowania za stawem Samborek. ĝcieĪka posiada twardą nawierzchniĊ; była przejezdna rowerem.
Nie wjeĪdĪając na wał (uwaga – na mapie zaznaczono trasĊ wałem; zob. uwagi niĪej) podąĪamy dalej prosto
drogą gruntową porosłą niską trawą mijając po niespełna 0,3 km przepust, a po dalszych 0,39 km wyjeĪdĪamy na wał
Wisły – Skawinki (4,22 km), z którego roztacza siĊ ładny widok na zakole Wisły, przeciwległy brzeg, na którym zwracają uwagĊ jurajskie skały koło ĝciejowic. W kierunku na południe rozległa młaka, za którą perspektywĊ zamyka zespół elektrociepłowni w Skawinie.
Obecnie wał Skawinki jest zaroĞniĊty. Jazda nie jest moĪliwa. Stąd proponuje siĊ tymczasowe poprowadzenie
szlaku drogą u jego podnóĪy. Jakkolwiek jest ona porosła trawą to posiada twarde, ustabilizowane podłoĪe umoĪliwiające jazdĊ z niewielką prĊdkoĞcią, i z rozwagą, gdyĪ w paru miejscach znajdują siĊ dołki, wgłĊbienia. Opisaną drogĊ
naleĪy traktowaü, jako rozwiązanie tymczasowe, gdyĪ od skrzyĪowania za Samborkiem do przepustu (0,3 km) droga
biegnie granicą działki prywatnej (nr. ewid. 79/obr. Skawina) a granicą działki „wałowej”. Od przepustu do skrĊtu wału prowadzi juĪ droga gminną (nr ewid. 29/obr. Skawina). Za ustaleniem trasy wałem przemawiają takĪe wzglĊdy turystyczne. Z wału rozpoĞciera siĊ szerszy widok, w tym na SkawinkĊ.
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Od opisanego skrĊtu wału na płd.-zach. jedziemy jego koroną poĞród wysokich traw. Początkowo widaü, jakby
wyciĊtą w trawach drogĊ, póĨniej siĊ ona zatraca. Po około 0,7 km trawa koĔczy siĊ i wjeĪdĪamy na zapewne remontowany (podwyĪszany?) odcinek wału o gołej gruntowej nawierzchni, bardzo niewygodnej do jazdy. Po lewej w dole
widoczna szeroka szutrówka prowadząca ku zabudowaniom Kopanki Pierwszej. Około 0,2 km dalej dojeĪdĪamy do
jakby placu od strony zabudowaĔ i dalej skrzyĪowania z gruntową drogą przecinającą wał. Za skrzyĪowaniem, na wysokoĞci zabudowaĔ, wał jest całkowicie zaroĞniĊty, bez Ğladu ĞcieĪki. Odcinek ten moĪemy pominąü, nie chcąc prowadziü roweru i za wsp. drogą gruntową zjechaü ku zabudowaniom Kopanki i drogi asfaltowej. Idąc dalej wałem poĞród
traw wnet otworzy siĊ widok na ujĞcie kanału Łączany-Skawina do Wisły, a w dalszej jej perspektywie na przeprawĊ
promową do Jeziorzan. Na całej długoĞci (od skrĊtu) droga jest widokowa; szczególnie malowniczo rysuje siĊ przeciwległy brzeg Wisły. Po 0,38 km od drogi do Kopanki wał koĔczy siĊ na szosie Kopanka – Ochodza, przy moĞcie
przez wsp. kanał. SkrĊcamy na most dojeĪdĪając asfaltem 190 m do odchodzącej nad WisłĊ drogi do przeprawy promowej.
UdostĊpnienie pod szlak opisanego odcinka wału od rejonu ujĞcia Skawinki do Wisły jest jedyną moĪliwoĞcią
poprowadzenia szlaku w sposób atrakcyjny turystycznie, poza doĞü ruchliwą drogą kołową prowadzącą przez KopankĊ. Wał, jak stwierdzono jadąc rowerem, na przewaĪającej długoĞci posiada równą, gruntową nawierzchniĊ, zaĞ roĞlinnoĞü jest stosunkowo rzadka.
Opisane przejĞcie wałem jest projektowane w Studium…. w sposób ciągły, tj. od mostu na Skawince do mostu
na kanale Łączany – Skawina. Zaprezentowana powyĪej trasa umoĪliwiałaby etapowanie prac, tj. I etap – udroĪnienie
1,29 km wału od jego skrĊtu do kanału, II etap – od stawu Samborek do skrĊtu j.w. – 0,69 km plus poprawa dojazdu
na wał od stawu Samborek 0,06 km.

5,9 + 3,0 km droga do promu w Jeziorzanach; projektowany szlak dojazdowy do niebieskiego WiĞlanego
Szlaku Rowerowego Piekary – Czernichów – zalew Skowronek; stanowisko informacyjne nr S03.
Jedziemy asfaltową drogą mijając od prawej zabudowania Kopanki II i przy skrzyĪowaniu od lewej ciekawą
kapliczkĊ z piaskowca. Pook.0,3 km droga wprowadza w zwartą zabudowĊ Kopanki II, a przy kolejnej kapliczce od
prawej skrĊca na płd.-zach.
Przy trójkątnym skrzyĪowaniu z kapliczką od prawej odchodzi szutrówka w kierunku wału, stanowiąca skrót
drogi. Niestety, za ostatnim domem jest ona nieprzejezdna (zaroĞniĊta, z wykrotami).
Niespełna 0,3 km za ostatnimi zabudowaniami, przy skrzyĪowaniu od lewej z drogą technologiczną szosa skrĊca ponownie w kierunku wału Wisły, osiągając podwale po 0,3 km, i prowadząc wzdłuĪ niego kolejne 0,3 km. Za podwójnym zakrĊtem mijamy pĊtlĊ dla autobusów; po dalszych 0,34 km jazdy wĞród domostw Kopanki III droga wyprowadza na wał. Tu przekraczamy oznakowaną granicĊ miĊdzy Kopanką a Ochodzą (7,69 km). Z wału w tym miejscu
widok jest niezbyt interesujący. Droga prowadzi na zach. poĞród pól i nielicznych tu domostw i po 0,62 km skrĊca w
przysiółku OtwiĞle pod kątem prostym w lewo. Na wprost odchodzi pod wał gruntowa droga.
Odcinek wału od drogi promowej do OtwiĞla jest całkowicie zaroĞniĊty początkowo stosunkowo niską trawą,
lecz gĊstą, dalej trawami wysokimi. Jazda praktycznie jest niemoĪliwa; podłoĪe z dołkami, mało wyrównane. W Studium….. załoĪono udroĪnienie tego odcinka. Wydaje siĊ celowym podjĊcie takich prac tylko na dł. 1,82 km, tj. od
drogi promowej do granicy Ochodzy. Przejazd wałem, który łukiem wybiega ku płn. wydłuĪałoby drogĊ, zaĞ od OtwiĞla rozwiązania zaproponowano niĪej.

8,9 + 3,59 km OtwiĞle, projektowana droga wałowa
Po skrĊcie w OtwiĞlu droga jezdna prowadzi na południe niezabudowanym, bądĨ z rzadka zabudowanym terenem. Po prawej zadrzewienia w obniĪeniu terenu, bliĪej Ochodzy – widoczny staw, zapewne pozostałoĞü wiĞliska.
Po 1,3 km, na zakrĊcie drogi mijamy drogĊ prowadzącą nad niezagospodarowane stawy, przy której widnieje tablica z
zakazami wystawiona przez Koło WĊdkarskie „Szalony Karp”.
W odległoĞci 0,5 km ku WiĞle znajdują siĊ działka gminna nr ewid. 175/obr. Ochodza. Niestety, droga do niej
jest zachowana Ğladowo.
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Za opisanym miejscem droga skrĊca na płd. wprowadzając miĊdzy zabudowania Ochodzy. Po 0,64 km dojeĪdĪamy do centrum wsi i okolonego murem dworu (10,84 km), który stanowi własnoĞü prywatną i jest niedostĊpny.
Dwór fragmentarycznie zobaczymy z dalszej drogi, po skrĊcie do Facimiecha, który osiągamy po 1,65 km.
Studium…. od OtwiĞla, przewiduje kontynuacjĊ drogi rowerowej po koronie wału Wisły, aĪ do granic gminy
Skawina zakładając poprawĊ grobli przez potok Sosnowianka. MoĪna przypuszczaü, Īe zaistniała tu pomyłka projektanta, bowiem Īadnej grobli przez SosnowiankĊ nie ma. Stąd proponuje siĊ nastĊpujące rozwiązanie docelowe, pozwalające na ominiĊcie przejazdu drogą kołową przez OchodzĊ.
Od skrĊtu szosy w OtwiĞlu podjazd pod wał, nastĊpnie przejazd drogą z recykliny u podnóĪy wału 0,63 km do
zabudowaĔ PodwiĞla, gdzie wsp. droga siĊ koĔczy. Tu wskazane wejĞcie na wał wraz z jego trasowaniem 0,45 km do
ujĞcia Sosnowianki i dalej 0,66 km wzdłuĪ niej do napotkania istniejącej drogi polnej. Na mapach topograf. oraz na
zdjĊciach satelitarnych „wychodzi” droga wzdłuĪ wału, w granicach działki „wałowej”. Faktycznie droga ta nie istnieje; nie ma nawet moĪliwoĞci przejĞcia pieszego. A zatem, najprostszym rozwiązaniem jest udroĪnienie wału, zwłaszcza Īe jest on widokowy, prowadzący poĞród niemal dzikiej przyrody. Po wsp. 0,66 km od zakrĊtu wału przy ujĞciu
Sosnowianki, a około 0,14 km od kolejnego jego łagodnego skrĊtu ku zach. wĞród pól i łąk zaznacza siĊ odchodząca
prosto na płn. trawiasta droga. Niestety nie ma ona połączenia z wałem, choü takie połączenie jest wykazywane na
mapach ewidencji gruntów i widoczne na zdjĊciach satelitarnych. Droga ta jest wydzielona ewidencyjnie pod nr 527/2
w obrĊbie Ochodza i stanowi własnoĞü RSP w Libertowie, od której wyjednanie uĪytkowania pod trasĊ rowerową zapewne nie byłoby problemem. Droga ta jest trawiasta, lecz o wyrównanym podłoĪu, przejezdna rowerem. Po 0,3 km
droga skrĊca na zach. i wĞród zakrzaczeĔ przecina rów melioracyjny. Ewidencyjnie po skrĊcie do wsp. rowu biegnie
60 m, jako wydzielona działka nr 524/3 własnoĞci Agencji NieruchomoĞci Rolnych Skarbu PaĔstwa w Opolu (filia w
Krakowie). Od rowu jest drogą publiczną, która po 0,43 km od pierwszego budynku posiada nawierzchniĊ asfaltową,
która po kolejnych 0,45 km wyprowadza na drogĊ główną koło kaplicy w Facimiechu. Na odcinku nieutwardzonym,
tj. wsp. 0,43 km, takĪe wczeĞniej jest dobrą drogą gruntową, o czĊĞciowo odsłoniĊtej nawierzchni mineralnej, czĊĞciowo pokryta trawą; dobrze przejezdna rowerem.
Reasumując – problemem bĊdzie wykonanie zjazdu z wału do rzeczonej drogi RSP Libertów. PrzedłoĪone
rozwiązanie w porównaniu do Studium…. jest oparte na sprawdzeniach w terenie i najbardziej ekonomiczne, bowiem
wykorzystujące istniejące drogi. NaleĪy dodaü, Īe od Facimiecha do granic gminy prowadzenie ĞcieĪki rowerowej wałem Wisły, jak zakłada Studium…. nie jest racjonalne, bowiem na całym odcinku, poza krótkim w Pozowicach prowadzi wzdłuĪ wału dobra droga z recykliny, o praktycznie zerowym natĊĪeniu ruchu kołowego (zob. teĪ dalej – trasa nr 5
do Czernichowa).
Łącznie udroĪnienie wału od PodwiĞla 1,74 km; poprawa dróg polnych 0,36 km w tym wykonanie zejĞcia z
wału Sosnowianki dł. około 20-30 m.

12,49 + 0,8 km Facimiech centrum; stanowisko informacyjne S-04; początek szlaku łącznikowego, zielonego do Czernichowa (tr. 6) oraz Īóltego (tr. 3A)
Po skrĊcie szlak prowadzi główną drogą przez wieĞ przekraczając po 0,38 km kanał Łączany – Skawina, a po
dalszych 0,42 km osiągając drogĊ krajową nr 44.
Ruch na opisanym odcinku drogi – doĞü znaczny, lokalny, głównie aut osobowych. Przy kanale – budowa generującą w dni powszednie ruch ciĊĪarówek.

13,29 + 1,4 km droga krajowa 44 (skraj Wielkich Dróg)
Przecinamy ruchliwą trasĊ „na wprost” obok przystanków busów wkraczając na drogĊ prowadzącą lekko pod
górĊ miĊdzy szpalerem drzew. Jej nawierzchnia jest wyszutrowana, jednak zerodowana. Podjazd początkowo jest poprzez to uciąĪliwy; dalej droga staje siĊ gruntową, nieco porosłą w Ğrodku trawą. Po około 0,3 km koĔczymy podjazd
w polach, na prostopadłym skrzyĪowaniu z, trawiastą drogą, osiągając poziom z około 220 m na 237,9 m n.p.m. Droga zaczyna łagodnie opadaü w widoczną kotlinĊ. Po 0,2 km – uwaga – skrĊt w prawo. SkrĊt jest wyraĨniejszy, niĪ dalszy odcinek drogi na wprost i nie sposób go przeoczyü. Po skrĊcie lekki podjazd 0,15 km ku samotnemu dĊbowi, przy
którym przekraczamy granicĊ gm. Skawina osiągając wąską asfaltową drogĊ. Kierujemy siĊ w prawo i miĊdzy stosunkowo rzadkimi domostwami osiedla Nad KoĞciółkiem w Sosnowicach ponownie rozpoczynamy podjazd na wierzchowinĊ na wys. 260 m n.p.m., pokonując na dystansie 0,75 km przewyĪszenie 30 m. Z kulminacji krótko zjeĪdĪamy na
okolone drzewami skrzyĪowanie z poprzecznie przebiegającą drogą, którą projektowany jest szlak niebieski.
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Opisany odcinek drogą asfaltową prowadzi wzdłuĪ granicy gm. Skawina. Jest widokowy, jakkolwiek nie roztaczają siĊ stąd szerokie panoramy. Zabudowa Sosnowic jest rzadka. Blisko projektowanego szlaku, co zaznaczono na
mapie przebiega rowerowy szlak Īółty (uwaga na mapach Compassu – błĊdnie wzniesiony) gminy BrzeĨnica, który
koĔczy siĊ przy drodze 44, na wysokoĞci stacji PKP w Wielkich Drogach. PropozycjĊ zmiany jego przebiegu ujĊto,
jako trasa 3A..

14,69 + 3,33 Sosnowice PrzyĞnica; stanowisko informacyjne S-05 (drogowskazy, mapka); szlak niebieski
do KrzĊcina i Jurczyc (tr.3).
Asfaltowa droga z ładnym widokiem na okolicĊ łagodnie opada ku widocznej w obniĪeniu zwartej zabudowie
Sosnowic. Po 0,15 km – juĪ definitywnie wkraczamy na teren gminy BrzeĨnica (granica Skawiny odbiega na wsch.) i
po 0,47 km osiągamy poprzeczną drogĊ z recykliny. SkrĊcamy w prawo i wnet na najbliĪszym skrzyĪowaniu w lewo,
nadal juĪ bardzo nieznacznie siĊ obniĪając. WjeĪdĪamy w nadrzeczne zadrzewienia, mijając po prawej jakąĞ budowĊ,
czy składowisko ziemi. Jedziemy tu gruntową, rozjeĪdĪoną drogą prowadzącą do brodu na Sosnowiance, obok którego
znajduje siĊ pomalowana na Īółto kładka. Po przeprawieniu siĊ na drugi brzeg, kierujemy siĊ w lewo, asfaltem. Droga
po niespełna 0,2 km zaczyna ostro wznosiü siĊ opuszczając zabudowania Sosnowic. Około 100 m po ich miniĊciu podjazd łagodnieje, droga na dystansie około 250 m wywłaszcza siĊ, i ponownie wznosi siĊ, prowadząc, jakby schodami.
Po miniĊciu dochodzącej od lewej ładnej szutrówki oznaczonej „droga prywatna” droga prowadziü faliĞcie, to obniĪając siĊ, to wznosząc. W rejonie pierwszej grupy zabudowaĔ osiągamy niewielkie przewyĪszenie i łagodnie opadamy,
by ponownie wspinaü siĊ pod górĊ, do kolejnej grupy zabudowaĔ Sosnowic Podgrabia połoĪonych około 310 m.n.p.m.
Dalej, krótki odcinek 0,15 km bez przewyĪszeĔ zwiastuje dojazd do drogi wojewódzkiej 953, którą osiągamy w obniĪeniu i skrĊcamy w lewo, w kierunku Grabia. PodjeĪdĪamy lekko pod górĊ drogą wojewódzką 0,23 km, do osiągniĊcia
zabudowaĔ, wĞród których, na łuku szosy skrĊcamy w prawo za drogowskazem „LeĔcze”.
Droga dojazdowa do Sosnowic jest praktycznie pozbawiona ruchu kołowego (dojazdowy do posesji). Podobnie dalej opisany odcinek asfaltowej drogi jest równieĪ doĞü spokojny, aczkolwiek niewielkie natĊĪenie ruchu samochodowego jest tu odczuwalne. Droga jest objĊta zakazem wjazdu pojazdów pow. 3,5 t. Jest podobnie, jak dojazdowa
do Sosnowic widokowa, prowadząca odcinkowo wĞród zadrzewieĔ. Przejazd drogą wojewódzką nie jest zbyt komfortowy z uwagi na brak poboczy (droga prowadzi w niewielkim parowie), a takĪe znaczny ruch. W obrĊbie Grabia przez
skrzyĪowaniem ograniczenie prĊdkoĞci do 40 km/h i zakaz wyprzedzania oraz lustro dla wyjeĪdĪających ze wsp. drogi
podporządkowanej do LeĔcz. Nieco dalej od skrzyĪowania przejĞcie dla pieszych.

18,02 + 3,17 km Grabie, skrĊt z drogi wojewódzkiej na LeĔcze
Po skrĊcie jedziemy wąską asfaltową drogą o niebyt dobrej nawierzchni. Opuszczamy po ok. 0,3 km zabudowania Grabia i stopniowo obniĪamy siĊ w zadrzewioną dolinĊ potoku Mogiłka, który przekraczamy po niespełna 0,7
km i zaraz skrĊcamy w lewo, w gruntową, szeroką i dobrze utrzymaną drogĊ. W sumie na wsp. dystansie 0,7 km tracimy prawie 40 m wysokoĞci, a jadąc dalej drogą gruntową jeszcze nieznacznie siĊ obniĪamy. Droga ta prowadzi 0,28
km wzdłuĪ zadrzewieĔ nad potokiem, do asfaltowej drogi prowadzącej z centrum Grabia, za którą skrĊcamy w prawo
rozpoczynając bardzo ciĊĪki podjazd na grzbiet wzniesienia pokonując na dystansie 0,6 km 55 m wysokoĞci wzglĊdnej
(z poziomu 265,1 m na 320 m n.p.m.). Na szczycie, za kilkoma, ostatnimi domami Wierzbanówki skrĊcamy w lewo (asfalt kieruje w prawo) i podjeĪdĪamy początkowo dobrą szutrówką, dalej drogą gruntową 0,25 km do granicy lasu podziwiając rozległą panoramĊ w kierunku południowym z charakterystyczną sylwetą koĞcioła w LeĔczach, na linii którego w panoramie dominuje LanckoroĔska Góra. WjeĪdĪamy w las drogą graniczną miĊdzy gminami Skawina a Kalwaria Zebrzydowska. Droga prowadzi lekkimi meandrami poĞród mieszanego drzewostanu, z początku bukowego. Jest
szeroka, nieco zniszczona skutkiem prac leĞnych. Jej przebieg jest prosty, narzucający kierunek kaĪdy.Po 0,82 km wyjeĪdĪamy na wsch. skraj lasu, skąd otwiera siĊ wspaniała panorama, zarówno na płn. w kierunku Skawiny, a takĪe na
płd.-wsch., górujące ponad wzniesienia Pogórza Wielickiego pasmo Beskidu Makowskiego. Jedziemy widokową, gruntową drogą 0,3 km do najbliĪszego skrzyĪowania z odchodzącą od prawej inną drogą, która prowadzi w dół. Nie jest
ona w najlepszym stanie, lecz przejezdna rowerem. Po 0,22 km zjazdu wyjeĪdĪamy na asfalt z Woli Radziszowskiej
przez Garcowiec do ChoĪyn.
Odcinek doĞü ciĊĪki z uwagi na przewyĪszenia, aczkolwiek widokowy, prowadzący poza obszarami zwartej
zabudowy wiejskiej Grabia drogami gminnymi, jak drogi wzdłuĪ potoku Mogiłka (nr ewiden. 53/oGrabie), na dojeĨKrzysztof Florys; e-mail: krzysztof.florys@gmail.com; 601-698-175 / Krzysztof J. Pucek; e-mail: kjpucek@interia.pl; 602-520-014
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dzie do lasu (nr ewid. 224/obr. Grabie), po wyjeĨdzie z niego (150 i 152/obr. Wola Radziszowska - drogi publiczne);
obszar leĞny wraz z drogą pozostaje w gestii NadleĞnictwa MyĞlenice (oddz. 303 i 304).

21,19 + 2,9 km Wola Radziszowska Garcowiec, stanowisko informacyjne S-06; początek szlaku zielonego do
Mogilan.
Ze skrzyĪowania skrĊcamy w prawo, w wąską drogĊ z recykliny (nie pod górĊ, w kierunku domów), która prowadzi w dół miĊdzy okalającymi ją zadrzewieniami. Po około 0,18 km mijamy skrzyĪowanie z odchodzącą od prawej
drogą, na które nie zwaĪamy trzymając siĊ „asfaltu”. Kontynuujemy zjazd początkowo doĞü ostry, a za łagodnym zakrĊtem drogi w lewo łagodniejszy. Tutaj teĪ koĔczy siĊ zieleĔ okalająca drogĊ i otwiera siĊ widok w kierunku płd.zach. Przed nami widoczne zabudowania i ogromna lipa, przy których droga wykonuje podwójny zakrĊt i ponownie
lekko sprowadza w dół wĞród pól, nadal w widokiem na płd.-zach. Po niespełna 0,5 km lekki zakrĊt oznajmia, Īe zbliĪamy siĊ do głównej drogi (powiatowej) w Woli Radziszowskiej. Po kolejnym zakrĊcie, w prawo droga zaczyna ostro
opadaü do niestrzeĪonego przejazdu kolejowy, za którym łączy siĊ z drogą powiatową 1786 K (22,92 km). Od rowerzystów ów koĔcowy odcinek wymaga zachowania szczególnej ostroĪnoĞci, gdyĪ przejazd kolejowy pojawia siĊ doĞü nieoczekiwanie, za zakrĊtem drogi na jej znacznym spadku.
W sumie na omawianym odcinku 1,7 km opadamy z poziomu 319 m na 238 m n.p.m., a wiĊc 81 m.
Po skrĊcie w lewo na drogĊ powiatową wnet wjeĪdĪamy w zwartą zabudowĊ Woli Radziszowskiej. Droga prowadzi płasko doliną Cedronu. Jednak po 0,4 km – uwaga! – w doĞü niepozornym miejscu (pobocze wysypane kamieniem) skrĊcamy w prawo na betonową ĞcieĪkĊ, która prowadzi do Īelaznego mostka dla pieszych przez Cedron. Przeprowadzamy tu rower, by za mostkiem jechaü dalej w obranym kierunku uliczką z recykliny jeszcze 170 m, do poprzecznej ulicy, którą biegnie Szlak Bursztynowy. Wraz z nim jedziemy poĞród zabudowaĔ Woli Radziszowskiej 0,54
km, aĪ do trójkątnego skrzyĪowania, na który Szlak Bursztynowy odchodzi w lewo, przez most do obszernego palcu
przy obu koĞciołach, gdzie wychodzi na drogĊ powiatową 1786K.

24,09 + 5,06 km Wola Radziszowska skrzyĪowanie koło mostu w pobliĪu koĞciołów; stanowisko informacyjne S-07.
Plac pod koĞciołami stanowi główne miejsce parkingowe we wsi, m.in. dla zwiedzających OsadĊ Prehistoryczną. Tu równieĪ umieszczono drogowskazy szlaku Bursztynowego. Od opisanego skrzyĪowania dojazd do placu
0,23 km. PoniewaĪ projektowany szlak biegnie równoległą do drogi powiatowej drogą konieczne umieszczenie na
skrzyĪowaniu drogowskazów, w tym wskazujących wsp. 0,23 km dojazdu do starego, zabytkowego koĞcioła. Nadto
przy placu, albo na szlaku w miejscu drogowskazów wskazane wykonanie duĪej tablicy informacyjnej z mapą szlaków i opisami krajoznawczymi.
Na skrzyĪowaniu – w lewo, nadal podąĪamy asfaltową drogą (ulicą), która meandruje miĊdzy zabudowaniami.
Po 0,65 km dojeĪdĪamy do skrzyĪowania z drogą szutrową, która pod górĊ, na płd. prowadzi do wioski prehistoryczne
(0,62 km), o czym informuje okolicznoĞciowy drogowskaz.
Pierwotnie zakładano prowadzenie szlaku drogą gminną nr ewidenc. 1975 (obr. Wola Radziszowska), aĪ do
jej zbiegu z drogą gminną o nrze ewidenc. 2827 (obr. Wola Radziszowska). Niestety, okazało siĊ w toku sprawdzeĔ,
Īe droga praktycznie od ostatniego samotnego domu (pokazanego na mapie) nie istnieje. Jej Ğlad prowadzi do przejĞcia przez strumyk, nad którym jeszcze w 2010 r. była przerzucona kładka. Dalej droga zagłĊbia siĊ w las i w jego obrĊbie jest czytelna, o odsłoniĊtej nawierzchni, doĞü w tym miejscu błotnistej. Droga ta prowadzi, tak jak na mapie zakosami ostro pod górĊ i nieoczekiwanie koĔczy siĊ na skraju lasu i rozległej młaki, przez którą dalej prowadzi ledwie
widoczna, wydeptana w trawie ĞcieĪka. Wyprowadza ona do trawiastej drogi, która w kierunku płn. koĔczy siĊ Ğlepo,
zaĞ w kierunku płd. doprowadza do drogi 2827 o czytelnej gruntowej, nastĊpnie szutrowej nawierzchni w rejonie osiedla Wymiarki. Analogicznie druga droga gminna prowadząca skrajem wioski prehistorycznej jest zaroĞniĊta, z bardzo
głĊbokimi koleinami i koĔczy siĊ brodem na potoku. W Ğwietle informacji uzyskanych od stróĪa wioski, droga ta niegdyĞ miała ciągłoĞü i prowadziła, jak to pokazuje mapa do drogi 2827. Z tych wzglĊdów poprowadzenie szlaku obok
wioski okazało siĊ niemoĪliwe.
Minąwszy opisane skrzyĪowanie do wioski szlak prowadzi jeszcze 0,25 km przez wieĞ, a nastĊpnie skrĊca w
prawo, za asfaltową drogą z nazwą „Ostra Góra” (24,99 km). Rozpoczynamy początkowo ostry podjazd pod górĊ,
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my 50 m róĪnicĊ wzniesieĔ. Po około 0,3 km od zabudowaĔ osiągamy przewyĪszenie i rozpoczynamy jazdĊ w dół. Cały
czas z obu stron drogi towarzyszą nam rozległe widoki, w tym od prawej w panoramie zaznacza siĊ charakterystyczna
sylweta koĞcioła w LeĔczach. Po 0,4 km mijamy odchodzącą od lewej szutrówkĊ, którą moĪna zjechaü na początek
Woli Radziszowskiej do drogi powiat. 1939 K (Wola Radziszowska – Na Brzegu), a nastĊpnie po dalszych 0,1 km samotne gospodarstwo po prawej. Wnet droga zaczyna nieznacznie siĊ wznosiü. WjeĪdĪamy w jej zadrzewiony odcinek
mijając skrzyĪowanie przy trzecim samotnym gospodarstwie z drogą gminną 2827. Jedziemy w tym rejonie płasko, aĪ
do wyraĨnego zakrĊtu drogi w lewo, w zagajniku, od którego czeka nas liczący prawie 1,2 km zjazd, aĪ do zabudowaĔ
naleĪącej do Woli Radziszowskiej Kapelanki. W sumie na wsp. 1,2 km droga traci 80 m wysokoĞci wzglĊdnej. Z drogi
przez cały czas jazdy roztacza siĊ widok na SkawinĊ, Radziszów i Las Bronaczowa. Gdy osiągniemy obszar zwartej
zabudowy – uwaga, na ostrym zakrĊcie drogi w lewo – naleĪy skrĊciü w prawo, w kierunku widocznego domku z rogaczem, na którym wisi czaszka jakiegoĞ zwierzĊcia oraz tabliczka z nr domu 117. Tu naleĪy skrĊciü kierując siĊ za drogą skrĊcającą w prawo, tuĪ przed wspomnianym domem. Droga ta wprowadza w las, okrąĪa wsp. dom i wyprowadza
po kilkudziesiĊciu m na kładkĊ przez HarbutówkĊ. Po jej przekroczeniu (uwaga – bez porĊczy, doĞü chybotliwa) warto
zejĞü na brzeg i zatrzymaü siĊ dla wypoczynku (piaszczysta łacha
Opisana droga przez Ostrą GórĊ posiada dobrą nawierzchniĊ asfaltowo-recyklinową. Ruch na niej jest praktycznie zerowy, li tylko dojazdowy do nielicznych tu posesji. Bardziej w dole, w kierunku Kapelanki, znacznie wzrasta moĪliwoĞü spotkania samochodu. Wg map ewidencji gruntów wsp. dom jest połoĪony w obrĊbie działki drogowej
2601 (obr. Wola Radziszowska), która po drugiej stronie rzeki, a wiĊc w granicach gm. MyĞlenice posiada ciągłoĞü w
postaci asfaltowej drogi o nrze ewidenc. 201 (obr. Krzywaczka). Asfalt jest doprowadzony praktycznie na brzeg i tu
zniszczony, co moĪe Ğwiadczyü o projektowanym tu niegdyĞ moĞcie. Dla potrzeb szlaku opisaną kładkĊ na granicy
gmin naleĪałoby wzmocniü i wyposaĪyü w porĊcze. Jest to jedyne na całoĞci tras LGD miejsce do wypoczynku nad
rzeką i stąd godne zainteresowania.
Po przekroczeniu Harbutówki szlak prowadzi asfaltową drogą poĞród rzadkiej zabudowy. Po 0,45 km dojeĪdĪamy do ruchliwej drogi powiatowej 1939 K (ZDP MyĞlenice), która w tym rejonie łączy siĊ z drogą 52. Jedziemy
0,17 km do trójkątnego skrzyĪowania z drogą powiatową 1940 K, za którą skrĊcamy w kierunku Radziszowa oraz widocznego szpitala dzieciĊcego. Po 0,7 km przejeĪdĪamy most na Głogoczówce i osiągamy pĊtlĊ autobusową u wjazdu
na teren szpitala (29,15 km). Tym samym ponownie, choü na krótko szlak wprowadził na teren gminy Skawina.

29,15 + 3,5 Radziszów, pĊtla MPK pod szpitalem dzieciĊcym, stanowisko informacyjne S-08.
Przy pĊtli autobusowej wskazane umieszczenie drogowskazów oraz schematycznej mapy, takĪe z uwagi na
dojĞcie do szlaku spacerowego i projektowanej przez szpital ĞcieĪki zdrowia.
Na pĊtli nasza trasa skrĊca w prawo, za szutrowo-kamienistą drogą prowadząc zaledwie 0,09 km poĞród
zwartej zieleni,tj. do granicy gm. Skawina, a nastĊpnie skrĊca w lewo opuszczając dolinĊ. Rozpoczyna siĊ bardzo ciĊĪki, aczkolwiek widokowy (z panoramą na Beskidy), podjazd pod Las Bronaczowa, wĞród domostw Królikówki, naleĪącej do Głogoczowa (gm. MyĞlenice). Podjazd utrudnia zerodowana nawierzchnia drogi – czĊĞciowo, jakby niegdyĞ betonowa, lecz ogólnie szutrowo-kamienista. Po około 0,25 km droga skrĊca w lewo i zaraz w prawo prowadząc dalej
skrajem lasu, granicą gmin Skawina i MyĞlenice. Po 0,23 km napotykamy zamkniĊty szlabanem pierwszy wjazd do lasu. W to miejsce dochodzi leĞna droga z Radziszowa, którą ma prowadziü projektowany szlak spacerowy. Droga ta dalej bĊdzie biegła lasem, równolegle do naszej drogi szutrowej, przez prawie 1,3 km. Tymczasem szutrowa droga prawie nieznacznie sprowadza w dół i po 0,33 km, koło kapliczki JP II i leĞnego szlabanu przecina drogĊ z Głogoczowa,
którą biegnie szlak pieszy niebieski Skawina – Sułkowice. W tym miejscu wsp. projektowany szlak spacerowy bĊdzie,
tak jak szlak niebieski skrĊcał w głąb Łasu Bronaczowa. Nasz szlak uczyni to 1,04 km dalej prowadząc nadal szutrową
drogą, która początkowo bĊdzie siĊ obniĪała, a po 0,5 km zacznie siĊ wznosiü. Ponowny lekki zjazd bĊdzie oznaczał
zbliĪanie siĊ do wjazdu w las, który nastąpi przy kolejnym szlabanie, u zbiegu z dochodzącą tu drogą od „Ğlimaków”
na zakopiance w Głogoczowie. WjeĪdĪamy w drogĊ ze szlabanem (31,25 km), i uwaga – kierujemy siĊ w mniej wyraĨną leĞną drogĊ odchodzącą po kątem prostym; nie zaĞ w wyraĨniejszą, lecz zniszczoną zwózką drewna drogĊ odchodzącą bardziej skosem. Obie drogi doprowadzają do głównej drogi grzbietowej, jednak obrana przez nas jest lepsza,
umoĪliwiająca jazdĊ z niewielkimi tylko utrudnieniami. Jest nadto wygodniejsza, gdyĪ okrąĪa górny, Ĩródliskowy
fragment potoku Pasieka, a nie przecina jego doliny, jak niebieski szlak pieszy. Obrana droga prowadzi początkowo
praktycznie płasko, a nastĊpnie po około 0,1 km zaczyna siĊ wznosiü prowadząc nieustannie w górĊ, jednak z odcinkami bardziej płaskimi, co jest pochodną faktu, iĪ jej przebieg nie jest prosty, a meandrujący po stokach. Po 0,9 km
droga wykonuje łuk ku wsch., prawie łącząc siĊ ze wzmiankowaną wczeĞniej drogą zniszczoną zwózką drewna, a po
Krzysztof Florys; e-mail: krzysztof.florys@gmail.com; 601-698-175 / Krzysztof J. Pucek; e-mail: kjpucek@interia.pl; 602-520-014

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

dalszych 0,25 km osiąga tzw. DrogĊ Wojskową, tj. główną drogĊ o szutrowej nawierzchni przecinającą Las Bronaczowa z zach. na wsch., którą prowadzą szlaki piesze zielony im. gen. Bema oraz opisany szlak niebieski. Reasumując
– na długoĞci 1,15 km pokonujemy przewyĪszenie 40 m.
Szlak po wejĞciu na DrogĊ Wojskową skrĊca w lewo i prowadzi nią zaledwie 0,25 km nieznacznie siĊ obniĪając, aĪ do jej skrĊtu na płd.
Opisana droga skrajem lasu biegnie granicą gmin Skawina/MyĞlenice, jednak po stronie MyĞlenic (Głogoczowa). Jest drogą publiczną. Droga leĞna została wstĊpnie zaakceptowana przez leĞniczego (leĞnictwa Radziszów) p.
Kazimierza Kaczmarczyka, który jednak poinformował, iĪ docelowo planowane jest uporządkowanie drogi oddziałowej, tj. opisanej, jako zniszczonej od strony Głogoczowa zwózką drewna oraz utrzymywanie jej, jako „drogi komunikacyjnej” (nie gospodarczej). Droga ta bĊdzie mniej technicznie korzystna rowerowo z uwagi na to, Īe prowadzi cały
czas jednostajnie pod górĊ.
Jak juĪ zaznaczono droga opisana jest przejezdna rowerem, lecz wystĊpują na niej kilka utrudniających jazdĊ
miejsc błotnistych, zapewne ujawniających siĊ po zwiĊkszonych opadach, jakie akurat miały miejsce w lipcu br. Korzystnym byłoby narzucenie na miejsca błotniste Īwiru lub taniej miału poflotacyjnego, który posiada właĞciwoĞci
wiązania siĊ pod wpływem wilgoci i ubijania.

32,65 + 35,09 Las Bronaczowa – skrĊt z Drogi Wojskowej; projektowane szlak spacerowy oraz rowerowy
zielony (nr 4); stanowisko informacyjne S-09 (drogowskazy,mapka).
Na ciągu Drogi Wojskowej w Lesie Bronaczowa istniejące i projektowane szlaki bĊdą odcinkowo biec wspólnie; stykaü siĊ i rozchodziü. W Ğrodkowym odcinku przebiegu wszystkich szlaków i na zejĞciu z Drogi Wojskowej
szlaków spacerowego oraz opisywanego proponuje siĊ wystawienie stanowiska informacyjnego z drogowskazami
oraz schematyczną mapą szlaków.
Po dojeĨdzie do opisanego skrĊtu Drogi Wojskowej na płd. trasa szlaku wspólnie z projektowanym szlakiem
spacerowym kieruje szeroką leĞną drogą na płn. Droga wnet opada na dystansie 0,37 km o ca 20 m i skrĊca na zach.
do rez. Kozie Kąty. Rowerowa trasa prowadzi natomiast prosto, kierując mniej znaczną drogą leĞną, która dalej nieznacznie nadal siĊ obniĪa. Po 0,15 km dojeĪdĪamy do czerwonego szlabanu na granicy lasu i dalej zjeĪdĪamy mało
znaczną drogą, praktycznie zaroĞniĊtą. Po około 0,1 km za zakrĊtem wyłania siĊ czerwonawa pakamera stojąca juĪ
przy ładnej szutrówce. SkrĊcamy w lewo i po 0,2 km przy pierwszym domu osiedla Radziszowa Rozparka wjeĪdĪamy
na asfalt, tj. ul. Jagodową w Radziszowie.
Odcinek drogi leĞnej opisanej, jako mniej znaczna, po opadach nie jest zbyt dobrze przejezdny z uwagi na koleiny i miejsca błotniste z zastoiskami wody. Nie wymaga co prawda prowadzenia roweru, ale jazdy z niewielką szybkoĞcią. Podobnie odcinek 0,19 km prowadzący przez łąkĊ, tj. droga gminna o nrze ewidenc. 1640 (obr. Radziszów),
której Ğlad wyznaczają koleiny. Mimo poroĞniĊcia trawą droga jest czytelna, choü analogicznie trzeba jechaü powoli
uwaĪając, by nie wpaĞü w koleiny. Wskazanym byłoby jej utwardzenie poprzez wyszutrowanie (podłoĪe nie wymaga
utwardzenia) np. miałem poflotacyjnym.
Droga stopniowo obniĪa siĊ sprowadzając w dolinkĊ Włosanki. Od lewej obserwujemy głĊboki, zalesiony wąwóz biegnący równolegle do drogi (zwĊĪenie na osuwisku). Na skrĊcie w prawo droga wprowadza w las, gwałtownie
na kolejnym zakrĊcie w prawo obniĪa siĊ mijając od lewej gospodarstwo ogrodnicze ze szklarniami, zaĞ od prawej
szutrówkĊ porosłą trawą nazwaną ul. Jagodową - boczną by w koĔcu przekroczyü nisko połoĪony most na Włosance.
Ponownie wyjeĪdĪamy na przeciwległy i przez około 0,25 km jedziemy bez deniwelacji. Od nastĊpnych domów droga
zaczyna siĊ lekko wznosiü, nastĊpnie wypłaszcza i ponownie prowadzi lekko pod górĊ wprowadzając w bardziej zwartą zabudowĊ Radziszowa. Po 0,83 km od skrĊtu drogi na wsch. na łuku drogi w lewo dojeĪdĪamy do skrzyĪowania z ul.
Kwiatową, gdzie zaczyna siĊ projektowany szlak czarny do centrum Radziszowa. Na opisanym odcinku, od poziomu
Włosanki 235 m n.p.m. do skrzyĪowania z ul. Kwiatową pokonujemy 24 wysokoĞci wzglĊdnej.

35,09 + 2,62 Radziszów zbieg ul. Jagodowej i Kwiatowej; początek szlaku czarnego do centrum Radziszowa;
stanowisko informacyjne S-10 (drogowskazy).
SkrĊcamy w ul. Kwiatową i od razu zaczynamy podjazd praktycznie z poziomu doliny Skawinki, tj. około 265 m
n.p.m. na wierzchowinĊ do wysokoĞci 344,3 m n.p.m., tj. na dystansie 1,5 km pokonujemy 79 m wysokoĞci wzglĊdnej.
Krzysztof Florys; e-mail: krzysztof.florys@gmail.com; 601-698-175 / Krzysztof J. Pucek; e-mail: kjpucek@interia.pl; 602-520-014

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

Początkowo podjazd nie jest on zbyt mozolny, a dopiero za zakrĊtem drogi znacznie go odczujemy, w tym w rejonie
mijanego osiedla TroszczeĔce. Dalej droga prowadzi obszarem niezabudowanym, wĞród pól, a rozciągające siĊ z niej
widoki w kierunku płd. i zach. stają siĊ coraz bardziej rozległe. Po kolejnych kilkuset m droga wypłaszcza siĊ nieco,
prowadząc „schodkowo”, co nieco ułatwia jazdĊ.
Opisany odcinek posiada dobrą nawierzchniĊ z recykliny i jest praktycznie pozbawiony ruchu kołowego. Zapewne słuĪy tylko okolicznym mieszkaĔcom, jako skrót dojazdu do Skawiny przez Buków.
Na wierzchowinie, w jej kulminacyjnym punkcie trasa wyprowadza na drogĊ pow. 2173 K Radziszów - Mogilany i sprowadza w łagodne obniĪenie pomiĊdzy naszym wzniesieniem a wzniesieniem Bukowa połoĪonym na podobnej wysokoĞci 340 m n.p.m. Za samotnym domem ze wspomnianego siodła otwiera siĊ rozległa panorama Skawiny
oraz doliny Wisły z sylwetą klasztoru bielaĔskiego na tle zrĊbowych wzniesieĔ Lasu Wolskiego; w kierunku płd., jak
poprzednio widok na Las Bronaczowa, dalej grzbiety Beskidu Makowskiego. W obniĪeniu droga przekracza granicĊ
gmin Skawiny i Mogilan, a nieco dalej wkracza w zabudowania Bukowa, prowadząc pod górĊ do skrzyĪowania z drogą główną Skawina – Mogilany.
Odcinek drogi powiat. 2173 K posiada nową, dobrą nawierzchniĊ asfaltową oraz doĞü wąskie, lecz utwardzone
szutrem pobocza. NatĊĪenie ruchu nie jest duĪe, lecz w porównaniu z dotychczasową drogą na wierzchowinĊ odczuwalne.

37,71 + 3,31 km Buków skrzyĪowanie
Na skrzyĪowaniu wjazd na drogĊ główną w lewo, za drogowskazem „Skawina”. Droga ostro obniĪa siĊ prowadząc miĊdzy zabudowaniami Bukowa, tj. na długoĞci 0,8 km traci 60 m wysokoĞci. Jest mało widokowa, gdyĪ tylko
fragmentarycznie pokazują siĊ widoki w kier. płn. W miejscu jej ostrego skrĊtu w prawo, na granicy zabudowy Bukowa, przy placyku ze sklepikiem – zachowując ostroĪnoĞü (niezbyt dobra widocznoĞü pojazdów nadjeĪdĪających z przeciwka) skrĊcamy w lewo na wspomniany placyk kierując siĊ w odchodzącą drogĊ, ĞwieĪo utwardzoną kamieniem.
Odcinek drogi Mogilany – Skawina naleĪy do najbardziej ruchliwych na całoĞci trasy. Posiada nową asfaltową
nawierzchniĊ, co bĊdzie ułatwiało podjazd w przeciwnym kierunku. Brak jest jednak poboczy.
NaleĪy nadmieniü, iĪ pierwotnie planowano przejĞcie szlaku przez centrum Radziszowa, a nastĊpnie do Bukowa drogą gminną o nrze ewid. 275 (obr. Radziszów) stanowiącą przedłuĪenie ul. Kamiennej w Radziszowie. Niestety droga ta prowadząca wzdłuĪ rozległej i niezagospodarowanej działki gminnej 575/6 (obr. Radziszów) okazała siĊ
zaroĞniĊta, całkowicie nieprzejezdna. SytuacjĊ zobrazowano na zał. mapie nr 14.
Kamienista droga opada lekko i po około 150 m koĔczy siĊ przy ostatnim nowym domu. Dalej jedziemy drogą
gruntową ze Ğladami dawnego utwardzania szutrem, dalej porosłą niską trawą, z wydeptaną ĞcieĪką w Ğrodku. Po 0,3
km droga wkracza w granicĊ Skawiny, jako przedłuĪenie ul. DĊbca. Prowadzi płasko, aĪ do jej rozejĞcia siĊ opodal
słupów na kratownicach wysokiego napiĊcia. Tu naleĪy kierowaü siĊ prawą odnogą, to jest nie pod słupy. Droga opada lekko w dół. Jest trawiasta i miejscami z wykrotami, ale przejezdna. Prowadzi wĞród zagajników. W wyraĨnym, niewielkim obniĪeniu skrĊca w lewo (w prawo odchodzi tu gruntowa droga – ul. Altanowa) i zaczyna siĊ wznosiü, by po
0,14 km doprowadziü do ogrodzonego kopca ujĊcia wody. Tu teĪ jej nawierzchnia jest betonowa, a nieco dalej z trylinki. Wnet mijamy pas zadrzewieĔ i rozpoczynamy ul. DĊbca zjazd do Skawiny mijając początkowo rzadką zabudowĊ
jednorodzinną, a po około 0,8 km wjazd na baseny na tzw. Gubałówce. Wnet teĪ nawierzchnia z trylinki ustĊpuje nowej nawierzchni z kostki brukowej. Na zakrĊcie ul. DĊbca, tj. jej przejĞciu w ul. Spacerową, przy garaĪach skrĊcamy w
prawo, na mostek dla pieszych przez niewielki potoczek o nieustalonej nazwie, który zasila stawy w Parku Miejskim. W
sumie od ujĊcia wody, tj. najwyĪszego punktu na dystansie 0,84 km tracimy do Skawiny 47 m wysokoĞci. Oceniając w
przeciwnym kierunku podjazd nie jest stromy, lecz długi, a poprzez to mĊczący, takĪe z uwagi na zerodowaną nawierzchniĊ.
Ul. DĊbca, jak wspomniano posiada nawierzchnie z trylinki, obecnie w doĞü fatalnym stanie, miejscami mocno zerodowaną, uzupełnianą szutrem. Ruchu kołowego praktycznie nie ma; głównie dojazdowy do posesji. Ul. DĊbca,
aĪ do granic miasta i gminy Skawina posiada status drogi publicznej nr 600862K, co jest zgodne z wykazywanym na
mapach ewidencji gruntów biegiem poza miejskim działki „drogowej”.
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Przekroczywszy mostek trasa wyprowadza miĊdzy garaĪami na uliczkĊ stanowiącą przedłuĪenie ul. ĩeromskiego, która koĔczy siĊ Ğlepo przed ul. DaszyĔskiego. WjeĪdĪamy na chodnik, przekraczamy ul. DaszyĔskiego a nastĊpnie pokonujemy kilkanaĞcie schodków, by dalej podąĪaü chodnikiem do przeciĊcia ul. Poniatowskiego, gdzie wjeĪdĪamy w jednokierunkową ul. Dąbrowskiego, która po przeciĊciu ul. KoĞciuszki przechodzi w dwukierunkową ul.
Szkolną. Po 0,13 km ul. Szkolna koĔczy siĊ przy ul. 3-go Maja, którą przecinamy jadąc nie urządzonym do koĔca miejscem postojowym w kierunku ogrodzonego boiska „Orlika” CKiS w Skawinie, na tył hali widowiskowo-sportowej.
MiĊdzy nimi, za paroma zdezolowanymi, starymi schodkami zaczyna siĊ szeroki, nowy chodnik z kostki, który obok budynku poczty doprowadza do parkingu pod budynkiem basenu (Camena Spa). PrzejeĪdĪamy przez parking do ul.
ĩwirki i Wigury, którą przecinamy (uwaga – zakaz wjazdu B-2) wjeĪdĪając ul. KubliĔskiego pod wejĞcie do Parku
Miejskiego.

41,02 – Skawina Park Miejski, koniec trasy.
TrasĊ od ul. DĊbca – Spacerowej poprowadzono w sposób unikający ulic nawet o Ğrednim natĊĪeniu ruchu kołowego. Koniecznym bĊdzie jednak dopuszczenie rowerów na ciągi piesze poprzez oznaczenie ich znakami C-16
(droga dla pieszych) z tabliczką T-22 (nie dotyczy rowerów), tak jak stosuje siĊ to w Krakowie, z ewentualnym ich
poszerzeniem na przeciĊciu ul. DaszyĔskiego. W odniesieniu do szerokiego chodnika koło „Orlika” moĪna ustanowiü
go drogą pieszo-rowerową (znak C13/16). RównieĪ u wjazdu w ul. KubliĔskiego konieczne bĊdzie umieszczenie znaku T-22 pod znakiem B-1 (z przeciwnego kierunku brak znaku D-3), lub likwidacja znaku B-1, który de facto niczemu
nie słuĪy. Ruch w ul. KubliĔskiego ma charakter dojazdu do parkingów i jest spowolniony.
W przeciwnym kierunku z uwagi na jednokierunkowe ulice szlak bĊdzie naleĪało poprowadziü od ul. Szkolnej
w ul. KoĞciuszki, nastĊpnie ul. Pułaskiego do ul. DaszyĔskiego, z której nastĊpowałby zjazd na chodnik miĊdzy blokami, do uliczki stanowiącej przedłuĪenie ul. ĩeromskiego.
Rozwiązaniem perspektywicznym bĊdzie poprowadzenie szlaku dalej ul. Spacerową (oznakowaną znakami D40) do ul. ĩwirki i Wigury wzdłuĪ której Studium…… zakłada budowĊ ciągu rowerowo-pieszego. NaleĪy jednak zauwaĪyü, Īe projektanci zakoĔczyli Ğlepo drogĊ rowerowo-pieszą w rejonie ul. Konopnickiej i nie nawiązali do innej
projektowanej ĞcieĪki przez Park Miejski w Skawinie, a koĔczącej siĊ przy parkowej bramie.

Uwagi, podsumowanie:
1. w obecnym stanie dróg szlak mógłby byü realizowany poza odcinkiem 0,38 km wału Wisły u ujĞcia kanału
Łaczany-Skawina, który moĪna zastąpiü obejĞciem przez KopankĊ Pierwszą. Z innych trudno przejezdnych odcinków
naleĪałoby w pierwszym etapie:
- wykaszaü wał Wisły od ujĞcia Skawinki do Kopanki (0,91 km)
- poprawiü drogĊ leĞną w Lesie Bronaczowa na zejĞciu z grzbietu (od stan.S-09; 0,2 km) oraz dalszy jej ciąg w
postaci drogi gminnej 1640/1 obr. Radziszów (0,19 km)
2. w kolejnym etapie, w zaleĪnoĞci od moĪliwoĞci inwestycyjnych i decyzji planistycznych miasta i gminy
Skawina naleĪałoby wdroĪyü załoĪenia Studium przy uwzglĊdnieniu uwag i propozycji zawartych w niniejszym opisie, przy czym w pierwszej kolejnoĞci winno siĊ realizowaü odcinek ze Skawiny do Kopanki, który potencjalnie bĊdzie najwiĊcej uĪytkowany.
3. w zakresie uzgodnieĔ, oprócz standardowych z ALP oraz ZDP Kraków i MyĞlenice bĊdzie naleĪało wykonaü projekty nowej stałej organizacji ruchu dla trasy szlaku na terenie miasta Skawina.

zał.
- kilometraĪ trasy
- mapy topograficzne 1:10 tys.
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SZLAK ROWEROWY nr 3 – ŁĄCZNIKOWY
SOSNOWICE PRZYĝNICA – KRZĉCIN – JURCZYCE - CHORZYNY 8,3 km
Szlak stanowi łącznik miĊdzy szlakiem głównym czerwonym gm. Skawina (tr. nr 2) a szlakiem zielonym –
Ğrednicowym (tr. nr 4) tworząc wraz z nimi obszerną pĊtlĊ o dł. 16,4 km. W Sosnowicach szlak doprowadzono do
szlaku Īółtego gminy BrzeĨnica, którego przebieg wykazany na zał. mapie ma ulec zmianie (zob. trasa 3 a- szlak Īółty). Trasa o walorach widokowych, prowadząca głównie drogami polnymi. Na trasie dwór w Jurczycach (obecnie niedostĊpny) oraz w odległoĞci 0,4 km Izba PamiĊci poĞwiĊcona rodowi Hallerów.
PomiĊdzy KrzĊcinem a Gołuchowicami z uwagi na obecną nieprzejezdnoĞü drogi publicznej 601068K zaplanowano wariant trasy drogą asfaltową, pozbawioną jednak walorów krajobrazowych i wymagającą przejazdu drogą
wojewódzką 953. Podobnie całkowity zanik drogi gminnej o nrze ewidencyjnym 521 stwierdzono miĊdzy Wolą Radziszowską a Chorzynami, co zmusiło do rezygnacji z pierwotnej koncepcji doprowadzenia szlaku do centrum Woli
Radziszowskiej.

0,0 + 2,39 km Sosnowice PrzyĞnica (gm. BrzeĨnica); szlak rowerowy Īólty; stanowisko informacyjne S-11
(drogowskazy)
Wyruszamy od szlaku Īółtego ze skrzyĪowania na drodze Wielkie Drogi – Sosnowice. Jedziemy 0,52 km asfaltowym chodnikiem poĞród luĨnej zabudowy do skrzyĪowania z wąskim asfaltem, niemal ukrytego wĞród drzew. Przebiega tĊdy trasa nr 2 – szlak czerwony okrĊĪny (stanowisko informacyjne S-05 . Przecinamy skrzyĪowanie wjeĪdĪając
na teren gminy Skawina. Prowadzi nas, aĪ do KrzĊcina szeroka, utwardzona szutrem i kamieniem (na róĪnych odcinkach) droga gruntowa, z miłym widokiem w kierunku płd. na okoliczne wzgórza. Niewielkie róĪnice wysokoĞci praktycznie czytelne są tylko z mapy; jadąc praktycznie ich nie odczuwamy.
Po 1,20 droga, obok kapliczki wyprowadza w KrzĊcinie na drogĊ powiat. 2171K, którą jedziemy 0,67 km pod
zabytkowy drewniany koĞciół, początkowo nieco pod górĊ.
Ruch na omówionym odcinku drogi powiatowej jest spory, jednak głównie aut osobowych.

2,39 + 3,33 km KrzĊcin koĞciół
Przy koĞciele projektowana trasa kieruje uliczką w lewo, która na odcinku około 0,2 km sprowadza ostro w
dół (20 m róĪnicy wzniesieĔ) skrĊcając na wsch. Jedziemy dalsze 0,2 km mijając drogĊ do Zelczyny, a na skrzyĪowaniu
kierujemy siĊ w prosto, z odchyleniem w lewo. Po 0,4 km, przy ostatnich zabudowaniach asfalt siĊ koĔczy. Prowadzi
dalej droga gruntowa (polna), która obniĪa siĊ lekko w dolinkĊ Zelczynki. Minąwszy wybrukowany przepust na Zelczynce jedziemy jeszcze płasko 0,2 km, w pobliĪe linii wysokiego napiĊcia. Na wysokoĞci wielkiej wierzby od lewej
droga praktycznie siĊ koĔczy, choü dalej widoczny jest jej Ğlad, jak wznosi siĊ na wierzchowinĊ wzdłuĪ skarpy ograniczającej pole orne pozostające własnoĞcią gminy Skawina (działka 733/2 obr. KrzĊcin).
Obecnie chcąc siĊ przedostaü do przejezdnej juĪ drogi publicznej 601013K do Gołuchowic trzeba w najniĪszym punkcie skarpy (jest Ğlad przechodzenia) wejĞü na wsp. pole, gdzie odnajdujemy w zboĪu Ğlad przejazdu rolniczych pojazdów, a takĪe Ğlady kopyt koĔskich. Prawie na wierzchowinie droga wychodzi z zasiewów prowadząc ich
skrajem. Jest trawiasta, czytelna. SkrĊca łukiem na prawo i przechodzi we wsp. drogĊ 601013K.
Opisany odcinek stanowi drogĊ gminną uznaną za publiczną i oznaczoną nr 601068K. Prowadzi ona u podnóĪy skarpy pola ornego i w miarĊ podchodzenia pod górĊ jest coraz bardziej zaroĞniĊta wysokimi trawami, a blisko
kulminacji na wierzchowinie krzewami i drzewami, prowadząc parowem, co nie jest zaznaczone na mapie topograf.
Co ciekawego na urzĊdowej mapie topograficznej drogĊ oznaczono, jako utwardzoną? Na połączeniu z drogą do Gołuchowic jest czytelna, choü trawiasta. Od góry z Borku Szlacheckiego dobiega tu droga gminna o nrze ewidenc. 644.
Jest ona w tym rejonie podkoszona, widoczna, choü od góry, tj. od drogi Zelczyna - Borek Szlachecki całkowicie zaroĞniĊta, trudna do przejĞcia. PoniewaĪ drogą 601068K projektowany jest równieĪ szlak konny wskazanym byłoby
przywrócenie tej drogi poprzez wykoszenie na odcinku 0,6 km, w tym na dł. 0,2 km wycinka zakrzaczeĔ celem przywrócenia prawidłowego jej biegu.
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Po skrĊcie podąĪamy trawiastą drogą, początkowo o niezbyt wyrównanym podłoĪu. Droga jest czĊĞciowo wykoszona, po czĊĞci wytaraszona kołami pojazdów rolniczych, a jej Ğrodkiem powadzi mniej lub bardziej wydeptana
ĞcieĪka. Jedziemy prawie płasko z ładnym widokiem w kierunku płd.-zach. na okoliczne wzniesienia. Gdy odczujemy
podjazd bĊdzie to oznaczało zbliĪanie siĊ do Gołuchowic i pierwszych zabudowaĔ, które osiągamy po 1,1 km od skrĊtu
na wierzchowinie. Przy pierwszym domu wjeĪdĪamy na asfalt i ponownie, poĞród zabudowaĔ podjeĪdĪamy pod górkĊ,
osiągając poziom 284 m n.p.m. W sumie na długoĞci 1,68 km pokonaliĞmy 30 m wysokoĞci wzglĊdnej.
Po 0,58 km – trasa poĞród zabudowaĔ Gołuchowic doprowadza do skrzyĪowania z drogą wojewódzką 953.
Z uwagi na opisaną sytuacjĊ moĪna szlak poprowadziü niĪej opisaną trasą wariantową. Jest ona jednak ciĊĪsza
technicznie i mniej ciekawa krajobrazowo, a nadto wymaga przejazdu drogą wojewódzką.
WARIANT
Spod koĞcioła w KrzĊcinie nadal drogą powiatową 2171K (znaki ograniczenia szybkoĞci do 40 km/h), aĪ do
trzeciego zakrĊtu przy czerwonym, duĪym budynku mieszczącym market, który obwieszcza banerem na słupie, Īe w
ĞwiĊta jest czynny od 8-21. Na wprost ładnej kapliczki, na zakrĊcie drogi (słaba widocznoĞü) opuszczamy drogĊ powiatową i kierujemy siĊ w asfaltową uliczkĊ w lewo, a po ca 80 m, na jej rozwidleniu w prawą odnogĊ, która od razu
zaczyna doĞü ostro opadaü w górny odcinek doliny Zelczynki, tracąc na dł. 0,5 km 20 m wysokoĞci. Droga prowadzi
niezabudowanym terenem, poĞród zadzrzewieĔ, a od samotnego domostwa od lewej na skraju zagajnika, które przecinamy zaczyna wznosiü siĊ. Tu za podwójnym zakrĊtem przy zielonym domu od lewej ujrzymy perspektywĊ dalszego,
bardzo ostrego prawie 0,4 km podjazdu do drogi wojewódzkiej 953. Na dystansie tym do pokonania 30 m róĪnica
wzniesieĔ. Sam wyjazd jest na pochyłoĞci, opatrzony znakiem „stop”. Jedziemy około 350 m płasko do centrum wsi
(sklepy) i zakrĊtu drogi, od którego ostry zjazd lekkimi serpentynami na oznakowane skrzyĪowanie w Gołuchowicach z
drogą do Jurczyc. Zjazd doĞü ostry – na 0,4 km spadek o 20 m wysokoĞci wzglĊdnej. Drogowskaz „Jurczyce 0,6”
wskazuje dalszą trasĊ.
Przedstawiony wariant z uwagi na drogĊ wojewódzką winien byü rozwiązaniem tymczasowym. Droga ta jest
ruchliwa i niebezpieczna dla rowerzystów. Nie posiada poboczy, jest wąska, a wyprzedzanie przez auta rowerzystów
wiąĪe siĊ z przekroczeniem przeciwległego pasa ruchu. Łatwo wiĊc, szczególnie na zakrĊtach o wypadek. NaleĪy
powołaü tu Studium, które zakłada prowadzenie wzdłuĪ drogi 953 turystycznego szlaku rowerowego postulując, by w
przypadku jej przebudowy wykonaü ĞcieĪkĊ rowerowo-pieszą. Nie bĊdzie przesadzoną ocena, iĪ to mało realne nawet
w dalszej przyszłoĞci, zwłaszcza Īe droga 953 była modernizowana.

5,72 + 2,58 km Gołuchowice, skrzyĪowanie z drogą wojewódzką 953.
SkrzyĪowanie to jest z uwagi na pobliską szkołĊ naleĪycie zabezpieczone (ograniczenie szybkoĞci, przejĞcie
dla pieszych, lustro dla wjeĪdĪających na drogĊ 953), a jego przekroczenie jest bezpieczne.
Od skrzyĪowania rozpoczyna siĊ podjazd do Jurczyc, których granicĊ osiągamy po niespełna 0,3 km, za podwójnym zakrĊtem, lecz rejon dworu, gdzie droga główna skrĊca w lewo, po dalszych 0,35 km. Na odcinku tym 0,65
km pokonujemy 21 m róĪnicĊ wzniesieĔ.
Główna droga przez Jurczyce nie naleĪy do spokojnych. Ruch na niej jest doĞü znaczny; byü moĪe pełni rolĊ
skrótu do Radziszowa.
Na wierzchowinie, na poziomie 300 m n.p.m. główna droga skrĊca w lewo, sprowadzając do Radziszowa.
MoĪna nią zjechaü 0,45 km do Izby PamiĊci rodu Hallerów lub uczyniü to pozbawioną ruchu uliczką odbiegającą skoĞnie od zakrĊtu. Na zakrĊcie drogi głównej nie zmieniamy kierunku. PodąĪamy prosto mijając sklep, zamkniĊtą bramĊ
na teren dworski i wzdłuĪ muru terenu dworskiego rozpoczynamy 0,48 km zjazdu asfaltem, do ostatniego, Īóltego domy. Dalej, w dolinĊ Mogiłki sprowadza nas droga gruntowa, początkowo ze Ğladami utwardzania. Przed nami, w perspektywie wyniosły wał Chorzyn, którego graĔ jest celem naszego szlaku.
Blisko dna dolinki wjeĪdĪamy w gaj wierzby, zapewne energetycznej i poĞród niego przekraczamy bród na
Mogiłce rozpoczynając mozolny i długi podjazd, a raczej dla wielu pchanie roweru na wyniosłoĞü Chorzyn. Tak czy
inaczej warto ponieĞü ten trud dla coraz rozleglejszych widoków stąd siĊ rozciągających. Prowadzi nas gruntowa droga, nieco zarastająca trawą, lecz o wyraĨnych i równych ĞcieĪkach kolein. Mijamy ambonĊ myĞliwską podąĪając
wzdłuĪ plantacji wierzby skrajem rozległej łąki. Gdy droga zaczyna kierowaü łukiem w lewo wnet osiągniemy widokowy grzbiet obok opuszczonego gospodarstwa – starej chałupy i rozwalającej siĊ stodoły, do których od zach. dochodzi
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szutrowa droga i projektowana trasa nr 4, tj. zielony szlak rowerowy. Przed nami otwiera siĊ rozległy widok na południe. NaleĪy podkreĞliü, Īe to najtrudniejszy pod wzglĊdem wysokoĞciowym odcinek nie tylko na opisywanym szlaku. Z
Jurczyc na długoĞci 0,65 km tracimy 65 m wysokoĞci zjeĪdĪając na poziom Mogiłki, tj. na 240 m n.p.m., by nastĊpnie
wspiąü siĊ na wysokoĞü Chorzyn 330 m n.p.m., to 90 m wyĪej.
Opisana droga od Jurczyc do Mogiłki jest drogą gminną o nrze ewidenc. 276/1 obrĊbu Jurczyce. Natomiast
dalej do wspomnianej drogi szutrowej na grzbiecie Chorzyn opisana droga biegnie przez działkĊ 54/1 stanowiącą własnoĞü Rolniczego Zakładu DoĞwiadczalnego UJ w Polance Hallera; byü moĪe granicą z działką 54/4 stanowiącą własnoĞü gminy Skawina. Droga ta przy porównaniu zdjĊü satelitarnych Google oraz rządowego Geoportalu zmieniła
bieg przesuwając siĊ na wsch., jakby na granicĊ z wym. działką gminną, a nadto została skierowana ku opuszczonemu
gospodarstwu, mimo, iĪ poprzednio, jak wskazują zdjĊcia satelitarne prowadziła na zach., mniej wiĊcej do wylotu
drogi gminnej nr 521 (obrĊb Wola Radziszowska). PowyĪsze Ğwiadczy, Īe droga jest uĪytkowana i jakby nawiązała do
podziału gruntów.
Jak wspomniano na wstĊpie drogą 521 zamierzano sprowadziü szlak do centrum Woli Radziszowskiej. Okazało siĊ jednak, Īe jest ona całkowicie nie do przejĞcia. Zarosła od strony Woli Radziszowskiej tylko zachował siĊ jej
Ğlad do ostatnich zabudowaĔ. Z tych wzglĊdów z projektu zrezygnowano, co nie przekreĞla wniosku do UMiG Skawina o reaktywacjĊ drogi, która moĪe mieü istotne znaczenie, jako jedyna łącząca WolĊ Radziszowską z Chorzynami,
poza „objazdową” drogą przez Garcowiec, opisaną przy trasie nr 4.

8,30 km Chorzyny, koniec szlaku; szlak zielony (tr. nr 4); stanowisko informacyjne S-13 (drogowskazy,
mapka szlaków).
Na wylocie drogi (szlaku) usytuowany jest betonowy słup energetyczny, na którym moĪna zainstalowaü drogowskazy dla szlaków niebieskiego i zielonego; wskazana schematyczna mapka szlaków.

Uwagi, podsumowanie:
- szlak zaprezentowano w dwóch wariantach, przy czym za korzystniejszy uwaĪa siĊ wariant, jak opis główny
z uwagi na walory krajobrazowe, techniczne (mniejsze, łagodne podjazdy), a takĪe projektowaną łącznoĞü z trasą konną. NaleĪy przy tym mieü takĪe na uwadze wzglĊdy miejscowe – usankcjonowany dojazd do pól. Wariant ten bĊdzie
jednak wymagał reaktywacji drogi publicznej 601068K na dł. 0,6 km.
- niezaleĪnie od wyboru wariantu naleĪy uzgodniü trasĊ merytorycznie i geodezyjnie z Zakładem UJ na odcinku jego działki 54/1 (obr. Wola Radziszowska) i w granicy z działką gminną 54/4.
- inne uzgodnienia, jak z ZDP na ogólnych zasadach.

zał.
- kilometraĪ trasy
- mapy topograficzne 1:10 tys.
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TRASA nr 3
SOSNOWICE PRZYĝNICA - JURCZYCE - CHORZYNY
odcinek

ODC.

KM

gmina

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Sosnowice PrzyĞnica
granica gm.Skawina; szlak Īółty
KrzĊcin, droga pow. 2171K
KrzĊcin, koĞciół
KrzĊcin skrzyĪowanie
Zelczynka
kota 251,6, skrĊt
Gołuchowice Zagórze (pierwszy dom)
Gołuchowice, droga wojew. 953
Jurczyce skrzyĪowanie pod dworem
Jurczyce, ostatnie zabudowania
potok Mogiłka
Chorzyny (szl. zielony; trasa 4)

0,00
0,52
1,20
0,67
0,42
0,63
0,60
1,10
0,58
0,65
0,48
0,65
0,80

0,00
0,52
1,72
2,39
2,81
3,44
4,04
5,14
5,72
6,37
6,85
7,50
8,30

S-11; gm. BrzeĨnica
gm. Skawina

5
6.
7.

wariant drogą 953
KrzĊcin zjazd z drogi pow. 2171 K
Gołuchowice, droga wojew. 953
Gołuchowice, skrĊt do Jurczyc

0,70
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SZLAK ROWEROWY nr 3A – przedłuĪenie szlaku gm. BrzeĨnica
FACIMIECH – WIELKIE DROGI 2,3 km
Szlak stanowi przedłuĪenie szlaku Īółtego gminy BrzeĨnica prowadzącego przez PaszkówkĊ do BrzeĨnicy,
gdzie znajduje przedłuĪenie w postaci czerwonego Szlaku Doliny Karpia prowadzącego do KĊt m.in. przez MarcyporĊbĊ, rejon Zatora, Osiek; w Paszkówce szlak łączy siĊ lokalnym szlakiem czarnym, łącznikowym do szlaku zielonego
MarcyporĊba – Kalwaria Zebrzydowska. Poprzez uprzednio opisany szlak niebieski (trasa 3) oraz niniejszy nastĊpuje
powiązanie szlaków gminy Skawina z istniejącymi juĪ znakowanymi szlakami na obszarze doliny Wisły i Pogórza
Wielickiego. JednoczeĞnie lokalnie poprzez trasĊ 3A powstają dwie pĊtle: „mała” wokół Wielkich Dróg oraz „duĪa”
miĊdzy Facimiechem – przeprawą promową pod Czernichowem – BrzeĨnicą - Paszkówką a Wielkimi Drogami. PĊtla
„mała” jest jednoczeĞnie odpowiedzią na lokalną propozycjĊ1 ) trasy wokół Wielkich Dróg uwzglĊdniającą zabytkowy
drewniany koĞciółek w Sosnowicach, na terenie gm. BrzeĨnica. Projekt zmiany i przedłuĪenia szlaku Īółtego uzyskał
aprobatĊ gminy BrzeĨnica2 ) z uzgodnieniem przejĊcia szlaku przez gminĊ Skawina w Wielkich Drogach, na granicy
gmin.

0,0 + 2,36 km Facimiech; wĊzeł szlaków: trasy nr 2 (szlaku czerwonego) oraz trasy nr 6 (szlaku zielonego);
stanowisko informacyjne S-04.
Z wĊzła szlaków przy wylocie drogi z Ochodzy, którą prowadzi szlak czerwony (trasa nr 2) jedziemy wspólnie
ze szlakiem zielonym (trasa nr 6) na północ, w kierunku centrum Facimiecha 0,21 km. Na skrzyĪowaniu, po przekroczeniu mostu na Sosnowiance, pod sklepem, trasy rozdzielają siĊ. SkrĊcamy w lewo jadąc asfaltem wĞród coraz rzadszej zabudowy Facimiecha. Po 1,0 km droga wyprowadza na most na kanale Łączany – Skawina, za którym skrĊca i
szerokim łukiem okrąĪa obszar d. parku podworskiego w Wielkich Drogach, obecnie pozostającego w gestii tamt. Zespołu Placówek OpiekuĔczo-Wychowawczych. Mijamy od lewej zespół budynków wsp. oĞrodka, za którymi przejeĪdĪamy przez niestrzeĪony przejazd kolejowy, a nastĊpnie przecinamy „na wprost” drogĊ krajową 44 (2,21 km). Jedziemy wąskim asfaltem, który wnet doprowadza do skrzyĪowania i granicy gminy Skawina.

2,36 km Wielkie Drogi, granica gminy Skawina.
Szlak na odcinku gminy Skawina prowadzi lokalną drogą asfaltową o bardzo małym natĊĪeniu ruchu kołowego, wrĊcz uspokojonego poprzez zakrĊty. Droga jest, jak na lokalne warunki szeroka, dobrze utrzymana.
Dalej na terenie gminy BrzeĨnica szlak bĊdzie prowadził wąską lecz wygodną drogą z recykliny, na której
obowiązuje ograniczenie szybkoĞci do 40 km/h. Po 0,35 km, za mostem na Sosnowiance trasa skrĊca w lewo, na wąską
utwardzoną drogĊ gruntową, która doprowadza pod zadrzewione wzgórze, na którym stoi drewniany koĞciółek w Sosnowicach. Prowadzi do niego ĞcieĪka zaopatrzona w metalowe porĊcze. Spod koĞciółka zjazd do Sosnowic początkowo szutrówką, nastĊpnie asfaltem, praktycznie na skrzyĪowanie w PrzyĞnicy, gdzie zaczynaü siĊ bĊdzie trasa nr 3 –
szlak niebieski.

Uwagi, podsumowanie:
- realizacja szlaku winna nastąpiü wraz z realizacją tras 2 i 3 po uprzednim uzgodnieniu z gminą BrzeĨnica.

zał.
- kilometraĪ trasy (przy km tr. 3)
PDSDWRSRJUDILF]QDW\V

1
2

) propozycja pisemna p. Zuzanny WĊdzichy otrzymana z LGD „Blisko Krakowa”
) projekt uzgodniono z p. Kazimierzem Mostowikiem – Dyrektorem Centrum Kultury i Promocji Gminy BrzeĨnica
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SZLAK ROWEROWY nr 4 – ĝREDNICOWY
WOLA RADZISZOWSKA GARCOWIEC – MOGILANY SKRZYSZÓW 16,34 km
Szlak stanowi skrót dla szlaku czerwonego, okrĊĪnego gminy Skawina (trasy nr 2) przecinając jego pĊtlĊ w
połowie. Ma charakter liniowy, tj. z Lasu Bronaczowa, gdzie przecina wsp. trasĊ 2 został poprowadzony do Mogilan,
a nastĊpnie do pĊtli szlaku czerwonego gminy ĝwiątniki Górne. Od zach. moĪe byü wykorzystany przez gminĊ Kalwaria Zebrzydowska czy innych projektodawców szlaków i dalej przedłuĪony.
Szlak charakteryzuje siĊ wysokimi walorami krajobrazowymi prowadząc przez widokową wyniosłoĞü Chorzyn nad Wolą Radziszowską, Las Bronaczowa oraz widokowe wierzchowiny w Mogilanach i ich rejonie. Niestety
nie udało siĊ, wbrew wstĊpnym koncepcjom ograniczyü jego przebiegu ruchliwą drogą powiatową 1939K z uwagi na
całkowitą degradacjĊ drogi gminnej o nrze ewidencyjnym 1158 w obrĊbie Radziszów prowadzącą stokiem DroĪdĪownika.

0,0 + 1,62 km początek trasy przy skrzyĪowaniu dróg za ostatnimi domami osiedla Woli Radziszowskiej Garcowiec; stanowisko informacyjne nr S-06.
Ze skrzyĪowania trasa prowadzi w kierunku wschodnim, wąskim asfaltem ku widocznym w oddali zabudowaniom kolejnego osiedla Woli Radziszowskiej – Chorzyn. BĊdziemy podąĪaü cały czas lekko falistym grzbietem wzniesienia. W początkowym punkcie trasy, na wysokoĞci 319,0 m n.p.m. obserwujemy, Īe droga początkowo opada w płytkie siodło, zaĞ dalej wznosi siĊ ku wspomnianym zabudowaniom Chorzyn, które osiągamy po niespełna 0,7 km. Wnet
mijamy drugą grupĊ zabudowaĔ, po 0,3 km ostatnią, nie licząc połoĪonych niĪej, z dala od drogi, która prowadzi lekko
faliĞcie widokowymi, południowymi stokami wzniesieĔ dĨwigających siĊ na poziom 330 m n.p.m.. Bardziej odczuwalny
podjazd nastąpi za ostatnimi zabudowaniami, gdy droga dotychczas asfaltowa przejdzie w szutrówkĊ, która wyprowadzi nas niemal na wierzchowinĊ, pod opuszczone gospodarstwo (stara drewniana chałupa ze stodołą). Od jego zach.
strony dochodzi droga gruntowa, którą poprowadzono trasĊ nr 3 – niebieski szlak rowerowy.
Droga przez Chorzyny jest praktycznie wolna od ruchu kołowego, prowadząca praktycznie niezabudowanym
terenem, z szeroką panoramą na wzniesienia Pogórza Wielickiego i dalej Beskidów; idealna dla rowerów.

1,62 km + 2,64 km Chorzyny koniec projektowanej trasy nr 3; stanowisko informacyjne S-13.
Przy opuszczonym gospodarstwie, nie zmieniając kierunku wjeĪdĪamy na drogĊ gruntową, która po 0,49 km
wykonuje rozległy podwójny zakrĊt na szczycie wzniesienia na poziomie 331,1 m n.p.m. Miejscami nawierzchnia drogi
jest zerodowana, odcinkowo poroĞniĊta trawą; w sumie jednak zupełnie dobrze przejezdna. W tym teĪ rejonie po raz
pierwszy otwiera siĊ widok w kierunku północnym, ze Skawiną na pierwszym planie. Ze szczytu wyniosłoĞci trawiasta
droga sprowadza prosto na wsch. i skrĊca pod kątem prostym w lewo, na płn. Od zakrĊtu droga posiada juĪ szutrowotłuczniową nawierzchniĊ.
Opisany odcinek drogi gruntowej od pierwszego zakrĊtu za opuszczonym gospodarstwem, aĪ do zakrĊtu na
płn. nie jest wydzielony ewidencyjnie. Droga biegnie tu na długoĞci 390 m dokładnie granicą róĪnych gruntów – działek, i jak stwierdzono przy trasowaniu szlaku jest wykorzystywana, zapewne przez mieszkaĔców Chorzyn, jako skrót
dojazdu od strony Radziszowa. Uznano, Īe prowadzenie szlaku rowerowego nie naruszy niczyich interesów; w przeciwnym wypadku w ogóle przejĞcie szlaku przez Chorzyny nie było by moĪliwe. NaleĪy zwróciü uwagĊ, Īe od zakrĊtu
opisywanej drogi ku płn. odbiega droga gminna o nrze ewidencyjnym 1158 (obr. Radziszów) schodząca do Radziszowa, gdzie nosi nazwĊ ul. Chorzyny. W toku sprawdzeĔ okazało siĊ, Īe za ostatnimi zabudowaniami droga jest podorana, zaĞ dalej zarosła. Widoczne są jednak Ğlady od kół wzdłuĪ niej, wygniecione na łące, takĪe Ğlady ĞcieĪki wydeptanej przez pieszych, co Ğwiadczy, Īe ciąg ten jest w jakiĞ sposób wykorzystywany przez mieszkaĔców. Wykorzystanie
tej drogi pod szlak ograniczyłoby jego przejĞcie ruchliwą drogą powiatową do 109 m. Obecnie wynosi ono 0,9 km.
Od zakrĊtu, po wjeĨdzie na kamienisto-szutrową drogĊ nadal łagodnie zjeĪdĪamy w dół. Stanowi ona przedłuĪenie ul. Lenieckiej, wychodzącej z Radziszowa. Droga ta jest okolona drzewami; prowadzi przez rzadki zagajnik. Po
ok. 0,4 km łagodnie skrĊca na płn.-wsch. prowadząc wĞród pól. Wnet teĪ pojawia siĊ nawierzchnia z recykliny; mniej
wiĊcej na wysokoĞci biegnącej tĊdy linii wysokiego napiĊcia. Przez około 0,5 km jedziemy prawie płasko, terenem niezabudowanym, z widokiem ku wsch. na przeciwległe zbocze doliny. Lecz wnet za odchodzącą od prawej drogą polną
Krzysztof Florys; e-mail: krzysztof.florys@gmail.com; 601-698-175 / Krzysztof J. Pucek; e-mail: kjpucek@interia.pl; 602-520-014
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tr(przedłuĪenie ul. Lipowej) rozpoczynamy zjazd do Radziszowa, w dolinĊ Skawinki, który w obrĊbie zabudowaĔ staje
siĊ doĞü ostry. W sumie licząc od kulminacji wierzchowinowej na wysokoĞci 331,1 m np.m. do Radziszowa tracimy 112
m wysokoĞci (na dł. 1,93 km), w tym od opisanego skrzyĪowania na długoĞci 0,6 km – 42 m wysokoĞci wzglĊdnej. DojeĪdĪamy do ruchliwej głównej ulicy Zawodzie - drogi powiatowej 1939K, opodal przejazdu kolejowego, skrĊcając na
nią w prawo. Drogą tą prowadzi rowerowy Szlak Bursztynowy. Wyjazd o ograniczonej nieco widocznoĞci. Niezbyt korzystny jest takĪe lewoskrĊt z przeciwnego kierunku.

4,26 + 2,78 km Radziszów, droga powiatowa 1939K; stanowisko informacyjne S-14.
Ze skrzyĪowania do centrum Radziszowa i projektowanego szlaku czarnego (tr. 5) zaledwie 0,7 km drogą
1939K, którą prowadzi Szlak Bursztynowy. Stąd konieczne na skrzyĪowaniu umieszczenie drogowskazów, ewentualnie schematycznej mapy szlaków.
Droga powiatowa prowadzi lekko faliĞcie, łagodnymi zakrĊtami. Po 0,8 km od prawej zwróümy uwagĊ na duĪe
skrzyĪowanie z bocznymi ulicami DroĪdĪownik i Chorzyny. Wnet, bowiem nieco podjeĪdĪając, na zakrĊcie szosy
opuszczamy ją skrĊcając w odchodzącą skoĞnie ul. Torową. SkrĊt jest doĞü niewygodny i niezbyt bezpieczny; takĪe
skrĊt na drogĊ pow. z przeciwnego kierunku, na podjeĨdzie. Ul. Torowa opada na dystansie 0,12 km do niestrzeĪonego
przejazdu kolejowego, za którym skrĊca w prawo, prowadząc dalej wzdłuĪ torów od prawej i rzadkiej zabudowy od
lewej. Po 0,59 km recyklingowa nawierzchnia zamienia siĊ w utwardzoną gruntową, a za ostatnim domkiem (zapewne
stacyjnym) przechodzi w trawiastą, lecz o ustabilizowanym, twardym podłoĪu. Po 0,2 km dalszej jazdy wzdłuĪ torów
dojeĪdĪamy do stacji trafo na „ałówce”, na wysokoĞci mało widocznego spoza drzew budynku stacji PKP w Radziszowie (6,07 km). Tu droga w naturalny sposób skrĊca na prawo, tj. na wsch. Jest trawiasta, szeroka i wykoszona, a
jej brzegiem prowadzi wąski betonowy chodnik, który bĊdzie wytyczał dalszą drogĊ, aĪ do kolejnych zabudowaĔ Radziszowa i drogi powiat. 1940K, tj. ul. Podlesie. I tak, jedziemy betonowym chodnikiem mijając po prawej samotny
domek letniskowy, przy którym koĔczy siĊ droga. Prowadzi nas dalej poĞród zaroĞli i młak betonowy chodniczek, który
po 0,42 km od stacji PKP doprowadza do kładki na Skawince. Trzeba, by ją przekroczyü pokonaü parĊ schodków. Kilkadziesiąt m dalej, za zakrĊtem betonowej ĞcieĪki przekraczamy kolejny mostek nas rozlewiskiem, juĪ płasko, bez jakichkolwiek schodków. Za nim chodnik prowadzi prosto do zabudowaĔ i drogi powiatowej 1940K.
Opisany przejazd 0,9 km niezwykle ruchliwą drogą powiatową 1939K jest wynikiem braku droĪnoĞci drogi
gminnej 1158. Ul. Torowa, o całkowicie uspokojonym ruchu, li tylko dojazdowym do posesji, jest niezwykle dobrym
traktem dla rowerów. Podobnie dobrym jest przejazd od stacji do drogi pow. 1940K w Radziszowie betonowym chodnikiem dla pieszych, dojĞciowym do stacji. Chodnik jednak, co naleĪy podkreĞliü, od kilkudziesiĊciu lat nie posiada
zalegalizowanego wyjĞcia na perony. Obecnie jego stan jest w miarĊ dobry; podobnie mostków. SzerokoĞü chodnika,
w granicach 1 m nie odgrywa tu roli. Nie ma ruchu pieszych (mało kto jeĨdzi koleją), zaĞ spodziewany ruch rowerów
z pewnoĞcią nie spowoduje sytuacji kolizyjnych. PodkreĞliü nadto trzeba walory krajobrazowe owego traktu, który
prowadzi poĞród niezmąconej infrastrukturą zieleni.
Od stacji opisanym chodnikiem prowadzi obecnie do Lasu Bronaczowa szlak pieszy zielony, który w niniejszej koncepcji ma zostaü zamieniony na opisywany szlak rowerowy, aĪ do Rynku w Mogilanach.
Po wyjeĨdzie na drogĊ powiatową 1940K skrĊcamy w lewo, by po 0,15 km znaleĨü siĊ na obszernym placu,
przy którym znajduje siĊ przystanek MPK oraz sklep.

7,04 + 3,18 km Radziszów, ul. Spacerowa; stanowisko informacyjne S-15.
Z uwagi na fakt, iĪ przy wspomnianym placu u początku prowadzącej do Lasu Bronaczowa ul. Spacerowej zatrzymują siĊ weekendowi turyĞci, a takĪe z uwagi, Īe jest to miejsce dobrze postrzegane z drogi wskazane wystawienie
stanowiska informacyjnego w poszerzonym zakresie, tj. z mapą okolicy (Lasu Bronaczowa) uwzglĊdniającej szlaki i
zawierającej w tym zakresie stosowne informacje.
Szutrową ul. Spacerową podjeĪdĪamy 0,3 km na polanĊ na skraju Lasu Bronaczowa, gdzie rozchodzą siĊ leĞne
drogi i szlaki. Tu projektowane jest kolejne stanowisko informacyjne S-16, uwzglĊdniające głównie projektowany
szlak spacerowy (trasa nr 10). Stąd kierujemy siĊ zamkniĊtą szlabanem tzw. DrogĊ Wojskową, dobrą szutrówkĊ prowadzącą grzbietem wzniesienia na wsch. przez cały Las Bronaczowa. Kulminacja wzniesienia jest na poziomie 351,6
m n.p.m., co oznacza, Īe z poziomu placu w Radziszowie 224,3 m n.p.m. musimy pokonaü 127 m wysokoĞci na dystanKrzysztof Florys; e-mail: krzysztof.florys@gmail.com; 601-698-175 / Krzysztof J. Pucek; e-mail: kjpucek@interia.pl; 602-520-014
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sie 2,29 km. Jak moĪemy zaobserwowaü Droga Wojskowa juĪ od szlabanu zaczyna siĊ wznosiü przez 0,7 km, aĪ do podłuĪnej polany, od której juĪ jedziemy bardzo nieznacznie w dół jeszcze 0,3 km, aĪ do zakrĊtu w prawo, na płd.-wsch.
Po dalszych 0,22 km przejazdu, na kolejnym zakrĊcie w lewo od prawej dochodzi szlak pieszy niebieski i docelowo
projektowany szlak spacerowy (tr. 10). Obecnie skrzyĪowanie jest odlesione i wykorzystane, jako składnica drewna.
Od lewej, na zachowanej soĞnie pozostały prawie nowe drogowskazy szlaków pieszych. Za zakrĊtem Droga Wojskowa
ponownie zaczyna siĊ wznosiü. Po 0,45 km, na kolejnym zakrĊcie, podobnie odlesionym, projektowany szlak spacerowy odbiega na płn. wspólnie z dochodzącym tu szlakiem rowerowym czerwonym, okrĊĪnym gminy Skawina, tj. tr. nr 2.
Przy drodze – od prawej stoi zielony kontener na Ğmieci. Na skrzyĪowaniu tym projektowane stanowisko informacyjne S-17. Nie zmieniając kierunku, jedziemy wspólnie ze szlakiem czerwonym (tr. 2) 0,25 km. Po jego odejĞciu na płd.
(w prawo) czeka nas jeszcze tylko 0,12 km do osiągniĊcia kulminacji 351,6 m n.p.m., na granicy gmin Skawina i MyĞlenice (10,04 km). Odtąd juĪ łagodnie opadamy 0,84 km, prosto Drogą Wojskową, aĪ do napotkania pierwszej od lewej wyraĨnej drogi leĞnej, w którą skrĊcamy.

10,22 + 4,09 km Las Bronaczowa; początek szlaku czarnego pieszego; stanowisko informacyjne M-01.
Przy skrzyĪowaniu zaczyna siĊ pieszy szlak czarny do Sieprawia prowadzący nadal Drogą Wojskową. Nasza
trasa skrĊca w lewo, na płn., tak jak obecne znaki szlaków pieszych – zielone i niebieskie.
Po lekkim podejĞciu, trasa łagodnie opada przez 0,25 km, po czym znów przez kolejne 0,34 km wznosi siĊ z
wysokoĞci 315 m n.p.m. do wys. 338,6 m n.p.m. osiągając granicĊ gmin MyĞlenice i Mogilany. NastĊpnie szlak skrĊca
lekko w stronĊ północno-wschodnią, i trawersując stoki wzniesienia (ok 347,5 m n.p.m.), po lekkim podjeĨdzie, po 0,16
km doprowadza do rozwidlenia szlaków: niebieskiego pieszego (tr. 16), zielonego pieszego (tr 17) oraz opisywanego
tr 4. Szlaki nr 4 i 17 skrĊcałyby w stronĊ wschodnią natomiast szlak nr 16 prowadzi dalej prosto drogą. Po 0,21 km
nieznacznego podjazdu osiągamy kulminacjĊ wzgórza 344,7 m n.p.m. po 0,11 km skrĊcamy lekko w prawo osiągając
skraj lasu. Po kolejnych 0,15 km zjazdu, osiągamy drogĊ gminną nr 370 ul. ĩary, którą w lewo na północ.
Opisywany, szutrowy odcinek projektowanego szlaku, prowadzi lasem do ul. ĩary. W nastĊpnym odcinku trasy bĊdą jeszcze dwa krótkie odcinki leĞne, stanowiące odgałĊzienia głównego kompleksu Lasu Bronaczowa.
WjeĪdĪamy w szeroką szutrową drogĊ – ul. ĩary (historycznie Wielka Droga). Nią początkowo 0,21 km płasko
lasem. Pod koniec odcinka leĞnego zaczyna siĊ zjazd. Mijamy po prawej ul. Bukową i wjeĪdĪamy w ul. MogilaĔską –
przedłuĪenie ul. ĩary. Po kolejnych 0,17 km zjazdu, 0,12 km odcinek w lesie, na skraju, którego osiągamy wysokoĞü
300 m.
Z tego miejsca do centrum Mogilan szlak pokonuje przewyĪszenie 90 m na odcinku 2,22 km.
Podjazd w kierunku północnym. Po 0,61 km mijamy wlot ul. Rzymskiej na wysokoĞci 327 m n.p.m. NastĊpne
0,31 km doprowadza nas do zakrĊtu ul. MogilaĔskiej w prawo na wschód. Wielka Droga wraz ze szlakiem pieszym
prowadzą dalej na północ. Szlak nr 4 prowadzi dalej ul. MogilaĔską w kierunku wschodnim. Po 0,08 km osiągamy wysokoĞü 350 m n.p.m. i punkt widokowy.
Omawiany odcinek trasy wyróĪnia siĊ wybitnymi walorami widokowymi. TuĪ za lasem przy początku podjazdu, otwierają siĊ widoki na dolinĊ Włosanki (na zachód), widaü teĪ z bardzo ciekawej perspektywy centrum Mogilan (północny wschód). W miarĊ zdobywania wysokoĞci pokazuje siĊ nam coraz rozleglejsza panorama. Najlepszym
miejscem do jej podziwiania na omawianej trasie jest punkt oddalony o 0,08 km od zakrĊtu (rozwidlenia ul. MogilaĔskiej oraz Wielkiej Drogi). RozpoĞciera siĊ z niego widok od Beskidu Małego na zachodzie, poprzez Beskid ĩywiecki, Beskid ĝredni, Tatry, Gorce po Beskid Wyspowy na południowym wschodzie. Na pierwszym planie dominują pobliskie wzgórza Pogórza Wielickiego z charakterystycznym Lasem Bronaczowa.
Nawierzchnia ul. ĩary i ul. MogilaĔskiej to gruboziarnisty szuter, z duĪą iloĞcią luĨnych, duĪych rozmiarów
kamieni, uciąĪliwy dla rowerów. NaleĪy przewidzieü poprawienie jakoĞci tej drogi poprzez utwardzenie szutrowaniem
(tak by w wyniku działaĔ powstała droga z ubitym materiałem drobnoziarnistym).
Ul. MogilaĔską dalej na wschód. Najpierw płasko, po 0,18 km wjeĪdĪamy w obszar zabudowany, (nawierzchnia asfaltowa). Po 0,29 km droga zaczyna siĊ coraz bardziej wznosiü oferując ambitny podjazd do centrum Mogilan, w
którym znajdujemy siĊ po 0,84 km podjazdu.
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14,31 + 2,03 km Mogilany Rynek; stanowisko informacyjne M-02.
Przy Rynku w Mogilanach konieczne jest wystawienie tablicy informacyjnej z mapą obrazującą sieü szlaków,
drogowskazów oraz parkingu dla rowerów. Zbiegają siĊ tu dwa szlaki piesze: czarny (tr. 18), zielony (tr. 17) oraz opisywany rowerowy (tr. 4). Nieopodal Zespół Dworski Konopków, KoĞciół Parafialny p.w. ĝw. Bartłomieja, Urząd
Gminy (naleĪy rozwaĪyü takĪe stworzenie punktu informacji turystycznej w UrzĊdzie Gminy).
Z Rynku udajemy siĊ w kierunku wschodnim ul. ĝw. Bartłomieja Apostoła, najpierw nieznacznie w górĊ, by po
0,23 km na wysokoĞci gimnazjum zacząü zjazd dalej ul. ĝw. Bartłomieja Apostoła. Po 0,09 km skrĊt w lewo na północ i
przejazd prosto na północ w ul. SłowiaĔską w stronĊ kładki nad „zakopianką” – 0,22 km. WjeĪdĪamy na ul. Celiny (do
koĔca szlaku droga gminna nr 264/1) i po 0,35 km od kładki dojeĪdĪamy do skrĊtu dróg, przy kapliczce. Dalej w dół
0,48 km do koĔca utwardzonej, asfaltowej drogi. NastĊpnie do koryta potoku ŁaĨnik w dół drogą gruntową 0,11 km.
PrzejĞcie kładką i podjazd do drogi utwardzonej 0,1 km. Po 0,13 km ul. Skrzyszów dojeĪdĪamy do ul. Działy. Tu, przy
szlaku czerwonym (tr. Nr 7) szlak siĊ koĔczy.
W okolicach potoku ŁaĨnik, moĪe zaistnieü koniecznoĞü prowadzenia roweru z racji znacznych deniwelacji
oraz nieutwardzonej drogi gruntowej, która tamtĊdy prowadzi.

16,34 km Mogilany Skrzyszów; koniec trasy; połączenie z tr.7 – szl. rowerowym czerwonym, okrĊĪnym gm.
ĝwiątniki Grn. stanowisko informacyjne M-03.

Uwagi, podsumowanie:
- szlak moĪe byü realizowany w obecnym stanie,
- w dalszym etapie naleĪy poprawiü przejĞcie przez potok ŁaĨnik (gm. Mogilany), a takĪe rozwaĪyü moĪliwoĞü reaktywacji drogi gminnej nr 1158/obr. Radziszów, uznanej za drogĊ publiczną nr 601098K celem skrócenia
przejazdu drogą powiatową 1939K w Radziszowie.

zał.
- kilometraĪ trasy
- mapy topograficzne 1:10 tys.
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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
umoĪliwia dalszą komunikacjĊ, w tym do Skawiny (4,3 km) oraz do trasy nr 4, tj. szlaku zielonego. Szlak umoĪliwia
równieĪ wybór trasy przejazdu, np. w drodze do Skawiny szlakiem czerwonym rezygnacjĊ z dalszej nim jazdy i skrót
dojazdu z Radziszowa do Skawiny, bez przewyĪszeĔ drogą powiatową (ul. SkawiĔską), którą prowadzi Szlak Bursztynowy. TakĪe dla korzystających z trasy nr 4 moĪe stanowiü propozycjĊ dojazdu do szlaku czerwonego (trasy nr 2).

0,0 + 1,52 km Radziszów Zadworze, skrzyĪowanie ul. Jagodowej z ul. Kwiatową; trasa nr 2 – szlak czerwony; stanowisko informacyjne S-10 (drogowskazy).
Z widlastego skrzyĪowania zjeĪdĪamy w dół, miĊdzy zabudowaniami Radziszowa Zadworza, asfaltem ul. Jagodowej. Na zakrĊcie mijamy skrzyĪowanie z ul. Widokową osiągając po 0,37 km skrzyĪowanie z ul. Zadworze Górne
(Jagodowa skrĊca w lewo). Nie zmieniając kierunku jedziemy pod górkĊ wąskim asfaltem ul. Zadworze Górne, który
nieco meandruje miĊdzy domami, a od domu nr 40 zaczyna prowadziü faliĞcie, pokonując garby terenu. Mijamy kolejne skrzyĪowanie, na którym ul. Zadworze Górne skrĊca w lewo i nie zmieniając kierunku wjeĪdĪamy na ul. Wspólną
(uwaga: na lokalnej mapie Radziszowa błĊdne oznaczenie ulic w odniesieniu do tabliczek z ich nawami w terenie).
Wnet przy jasnoĪółtej willi od prawej za asfaltem skrĊcamy w lewo – w ul. Szkolną (prosto ul. Wspólna zamienia siĊ w
drogĊ gruntową) i zjeĪdĪamy do centrum Radziszowa. Droga jest tu zdegradowana, zniszczona, lecz na wysokoĞci
szkoły (po prawej) jej nawierzchnia siĊ poprawia. Za zakrĊtem (po prawej parking) przejeĪdĪamy obok dawnego dworu Dzieduszyckich osiągając skrzyĪowanie z drogą pow.1940K Skawina-droga 52, na wprost koĞcioła w Radziszowie.
Nie wjeĪdĪamy na skrzyĪowanie, tylko na chodnik po prawej zatrzymując siĊ 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 miĊdzy drogą pow. a chodnikiem
(skrótowym dom Rynku) naleĪy uznaü za optymalne. NaleĪy je jednak przenieĞü na wsch. stronĊ chodnika, tak by było widoczne dla jadących drogą powiatową, czyli Szlakiem Bursztynowym, jak dawało moĪliwoĞü swobodnego zatrzymania siĊ przy nim. Oprócz drogowskazów stanowisko winno siĊ wyposaĪyü w schematyczną mapkĊ szlaków i
tablicĊ mówiącą o Radziszowie, w tym z informacjami o Izbie Regionalnej w szkole oraz dworze połoĪonych przy niniejszej trasie.

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

zał.
- kilometraĪ trasy
- mapa topograficzna 1:10 tys.
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SZLAK ROWEROWY nr 6 – ŁĄCZNIKOWY
FACIMIECH – POZOWICE - CZERNICHÓW 7,4 km
Zadaniem szlaku jest połączenie szlak tras gminy Skawina z WiĞlanym Szlakiem Rowerowym przebiegającym drugim brzegiem Wisły od zalewu Skowronek przez Czernichów do Piekar w gm. Liszki. W ten sposób znakowane szlaki rowerowe po obu stronach Wisły stworzą moĪliwoĞü wygodnego wycieczkowania z Krakowa czy Skawiny na róĪnych dystansach. NaleĪy jednak pamiĊtaü i zawrzeü to w informacjach na trasie, iĪ promy w Czernichowie
oraz Kopance mogą nie kursowaü przy wyĪszych stanach wody.
Szlak posiada prosty przebieg wzdłuĪ Wisły dobrymi (nowymi) drogami asfaltowymi, a głównie recyklinowymi. Tylko ostatni odcinek na granicy gmin Skawina i BrzeĨnica prowadzi drogą gruntową o nawierzchni tłuczniowej, znacznie obecnie zniszczonej.

0,0 + 3,85 km Facimiech, skrzyĪowanie z drogą do Ochodzy, trasy nr 2 – szlaku czerwonym oraz 3A – szlak
Īółty; stanowisko informacyjne S-04 (drogowskazy, mapka schematyczna szlaków).
Ze skrzyĪowania szlak prowadzi na północ do centrum Facimiecha. Mijamy Īółtą kapliczkĊ i wjeĪdĪamy na
most na Sosnowiance, za którym, przy sklepie opuszczamy znaki Īółte i skrĊcamy w prawo. Po 0,27 km, na łuku drogi
w lewo mijamy wjazd do zdewastowanego parku podworskiego, a na jego płn. skraju ruiny dawnego dworu. Nieco dalej mijamy koĞciół i podąĪamy miĊdzy zwartą zabudową jeszcze 0,35 km pod wał Wisły. Nie dojeĪdĪając jednak do
niego kierujemy siĊ w odchodzącą skoĞnie w lewo niepozorną uliczkĊ, która wnet zbliĪa siĊ do wału i wyprowadza poza zabudowĊ wsi. Jedziemy prosto, wzdłuĪ wału, niezabudowanym terenem, wĞród pól i młak, z widokiem na odległe
wzniesienia Pogórza Wielickiego. Przy drugim samotnym domostwie droga omijając je wychodzi na wał i wraca i zakrĊca, oddalając siĊ od wału. Ponownie do niego powraca po 0,61 km skrĊcając w kierunku Pozowic. Na zakrĊcie
urządzony wjazd na wał, z którego lepsza panorama okolicy. Widaü Czernichów połoĪony w prostej linii o 1,5 km.
Na granicy zabudowy – nawierzchnia z recykliny przechodzi w asfaltową. Jedziemy przez osiedle Na Dole, dalej wzdłuĪ wału. Droga staje siĊ mało ciekawa prowadząc poĞród gĊstniejącej zabudowy Pozowic z jednej strony a
wałem z drugiej. Po dalszym 1 km od zbliĪenia siĊ do wału osiągamy skrzyĪowanie w Pozowicach, opodal szkoły.
Opisana droga, poza Facimiechem jest praktycznie pozbawiona ruchu kołowego. Posiada nową nawierzchniĊ
z recykliny.

3,85 + 3,56 km Pozowice skrzyĪowanie, projektowany punkt wypoczynkowy; stanowisko informacyjne S-18
(drogowskazy, schematyczna mapa szlaków).
W widłach dróg, po naszej prawej stronie, pod wałem Wisły znajduje siĊ działka gminna, niezagospodarowana, na której moĪna wystawiü punkt wypoczynkowy. Alternatywnie – punkt taki moĪna zlokalizowaü na działce
szkolnej (przy Szkole Podstawowej) połoĪonej nieopodal, choü pierwsza lokalizacja jest korzystniejsza dla szlaku. W
przypadku rezygnacji z budowy miejsca wypoczynkowego, stanowisko S-19 jest w zasadzie zbĊdne.
Ze skrzyĪowania prosty dojazd około 350 m do kawiarni i pubu „Kaskada”; po drodze sklep.
NaleĪy nadmieniü, iĪ pierwotnie planowano skrócony przejazd miĊdzy Facimiechem a Pozowicami przy wykorzystaniu ciągu dróg publicznych 601099K oraz 601009K. Okazało siĊ jednak, Īe ustanowienie przez gminĊ Skawina drogi publicznej było pozbawione podstaw prawnych. Droga mimo ciągłoĞci w terenie i utwardzonej szutrem nawierzchni w czĊĞci stanowi fragment kilku prywatnych działek, których właĞciciele, jak rozpoznano na miejscu pozostają ze sobą w konflikcie.
Na skrzyĪowaniu kierujemy siĊ w prawo i wnet, tuĪ za szkołą ponownie zbliĪamy siĊ do wału jadąc niezabudowanym terenem. Samotne gospodarstwa mijamy w odstĊpach co 0,3 – 0,5 km. Po 1,2 km droga wyprowadza na wał,
zaĞ od lewej dochodzi asfalt z Pozowic (ostatnia przecznica).Mijamy parĊ rozrzuconych gospodarstw i po 1 km docieramy na okolone wysokimi drzewami skrzyĪowanie z prostopadłą drogą mającą pierwszeĔstwo przejazdu (znak). Tu
skrĊcamy w prawo i jadąc szeroką utwardzoną kamieniem i szutrem drogą prowadzącą poĞród wysokich zaroĞli. Po
0,23 km droga zmienia kierunek na płn.-zach., zbliĪa siĊ do wału Wisły; po nastĊpnych 0,25 km przekracza granicĊ
gminy Skawina, by 0,26 km dalej wyprowadziü na koronĊ wału, którym w kierunku zach. prowadzi szeroka gruntowa
Krzysztof Florys; e-mail: krzysztof.florys@gmail.com; 601-698-175 / Krzysztof J. Pucek; e-mail: kjpucek@interia.pl; 602-520-014
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droga. Nasza trasa kieruje do widocznego w dole, po drugiej stronie wału asfaltu, który po niespełna 130 m doprowadza do szosy z BrzeĨnicy do promu. SkrĊcamy w prawo i po 0,3 km osiągamy przeprawĊ promową do Czernichowa.
Na drugim brzegu droga wyprowadza na wał wiĞlany skrĊcając w prawo i łączy siĊ z asfaltem prowadzącym jegokoroną. Po prawej – stanowisko z drogowskazami Szlaku WiĞlanego i Szlaku Maryjnego. Stąd do centrum Czernichowa
1,0 km drogą jezdną lub rowerowym Szlakiem WiĞlanym 1,2 km bocznymi drogami.
Analogicznie, jak na odcinku do Pozowic opisana droga jest praktycznie wolna od ruchu kołowego, o dobrej
nawierzchni. Kłopoty po wiĊkszych opadach moĪe sprawiü odcinek drogi gruntowej z uwagi na zastoiska duĪych i
głĊbokich kałuĪ.

7,41 km Czernichów Pasieka (prom) koniec szlaku; stanowisko informacyjne C-01.
Istniejące stanowisko opisane wyĪej naleĪy uzupełniü o drogowskaz dla niniejszej trasy oraz o schematyczną
mapkĊ szlaków. Koniecznym bĊdzie takĪe uporządkowanie głównego stanowiska w Czernichowie koło przedszkola
(naprzeciw Szkoły Rolniczej), na które składa siĊ drewniane rusztowanie z duĪą mapą gminy oraz zespół drogowskazów. RównieĪ tu bĊdzie konieczne zainstalowanie schematycznej mapki szlaków obejmującej obszar po SkawinĊ i
BrzeĨnicĊ.

Projektowana trasa (szlak) a Studium
Budowa trasy koroną wały Wisły, jak zakłada Studium jest niecelowa, poniewaĪ u podnóĪy wału biegną dobre
drogi asfaltowo-recyklingowe, zupełnie pozbawione ruchu kołowego. Nadto w obrĊbie Sosnowianki zachodzą okolicznoĞci opisane w trasie nr 2 (szlaku czerwonym).

Uwagi, podsumowanie:
- trasa moĪe byü realizowana bez przeszkód pod warunkiem realizacji trasy 2, tj. szlaku czerwonego.
- w dalszym etapie naleĪy przewidzieü poprawienie drogi z JaĞkowic do granicy gminy.

zał.
- kilometraĪ trasy
- mapy topograficzne 1:10 tys.
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SZLAK ROWEROWY nr 7 – OKRĉĩNY
ĝWIĄTNIKI GÓRNE - KONARY - WŁOSAē - OLSZOWICE - ĝWIĄTNIKI GÓRNE
15,97 km
SZLAK ROWEROWY nr 8 – OKRĉĩNY
ĝWIĄTNIKI GÓRNE - ŁYCZAēSKI LAS - PODSTOLICE - OCHOJNO ĝWIĄTNIKI GÓRNE 13,9 km

Projektowane szlaki rowerowe nr 7 (czerwony) oraz 8 (zielony) bĊdą głównymi trasami turystycznymi przede
wszystkim ĝwiątniki Górnych – najmniejszej gminy miejsko-wiejskiej w Polsce.
Trasy nr 7 i 8 mają podobny charakter i stanowią pĊtle o długoĞci odpowiednio: 14,29 i 13,71 km dające moĪliwoĞci kilkugodzinnych wycieczek po ciekawszych zakątkach Ğrodkowej czĊĞci pofałdowanego Pogórza Wielickiego.
Projektowane trasy bĊdą szlakami lokalnymi i wpiszą siĊ w sieü szlaków rowerowych Małopolski uzupełniając widoczną lukĊ w tego typu infrastrukturze turystycznej pomiĊdzy rejonem Wieliczki oraz dolinami Skawinki i Wisły. Szlaki łączyłby siĊ z projektowanymi trasami: nr 4 od zachodu (trasa nr 7) oraz nr 9 od wschodu (trasa nr 8), dając
moĪliwoĞü przejechania nieprzerwanie oznakowaną trasą rowerową z rejonu Kotliny Sandomierskiej, Pogórzy oraz
Beskidów na tereny Bramy Krakowskiej, Kotliny OĞwiĊcimskiej, WyĪyny Krakowsko-CzĊstochowskiej czy teĪ Beskidu ĝredniego.
Jednak główną funkcją omawianych szlaków bĊdzie obsługiwanie rowerzystów krótkodystansowych (mieszkaĔców terenu LGD, turystów i odwiedzających), chcących odbyü kilkugodzinną, bądĨ całodniową wycieczkĊ. DuĪym potencjałem do zdobywania uĪytkowników szlaków, jest w tym przypadku bliskoĞü aglomeracji krakowskiej.
Wytyczenie szlaków, doposaĪenie ich w odpowiednią infrastrukturĊ turystyczną, zapewnienie moĪliwoĞci dojechania
do punktów wĊzłowych, połączone ze skuteczną promocją tras, moĪe zapewniü szlakom uĪytkowników.
NaleĪy zwróciü uwagĊ, iĪ z racji wystĊpowania czĊstych deniwelacji oraz kilku dróg gruntowych o zaleĪnej
od pogody nawierzchni, trasy mają charakter terenowy i przeznaczone bĊdą dla rowerzystów doĞwiadczonych o dobrej
sprawnoĞci fizycznej.
Niewątpliwą atrakcyjnoĞü tych dwóch tras podkreĞlają wysokie walory widokowe. Z odkrytych kulminacji
wierzchowin moĪna podziwiaü odległe panoramy Beskidów, Bramy Krakowskiej, Kotliny Sandomierskiej i OĞwiĊcimskiej czy teĪ pasa wyĪyn. Przejazd szlakami oferuje szereg moĪliwoĞci spotkaĔ z dziedzictwem ziemi Ğwiątnickiej,
począwszy od muzeum Ğlusarstwa, poprzez liczne, kolorowe drewniane chałupy, otulone parkami dwory i zabytkowy
koĞciół par. p.w. Ğw. Stanisława Bpa i MĊczennika w ĝwiątnikach Górnych.
Projektowane szlaki przebiegałyby drogami powiatowymi i gminnymi w przewaĪającej czĊĞci o utwardzonych, asfaltowych, nawierzchniach jedynie w czterech miejscach prowadząc odcinkami dróg gruntowych. W opisach
miejsc wymagających poprawy stanu nawierzchni dróg dodano stosowne uwagi. Szlaki bĊdą przebiegaü przez obszar
czterech gmin: Mogilany, ĝwiątniki Górne, Siepraw oraz Wieliczka.

SZLAK ROWEROWY nr 7 – OKRĉĩNY
0,0 + 1,52 km umowny początek trasy – główny wĊzeł szlaków w ĝwiątnikach Górnych, plac na skrzyĪowaniu ul. K. Bruchnalskiego i ks. St. Koniecznego; stanowisko informacyjne SG-01. Obok parking przy nowo wyremontowanym budynku Ochotniczej StraĪy PoĪarnej, naprzeciwko siedziba Rady Gminy i Miejsko-Gminnego OĞrodka
Kultury
W opisanym miejscu, koło istniejącej tablicy ogłoszeniowej, konieczne wystawienie tablicy informacyjnej
prezentującej przede wszystkim sieü szlaków okolic ĝwiątnik Górnych. Jest to optymalny punkt prezentacji szlaków z
uwagi na usytuowanie w ruchliwym, centralnym punkcie miasta, takĪe koło przystanku autobusowego i przebiegu trasy nr 8. Punktem stycznym tras nr 7 i nr 8 jest oddalone o 0,06 km na wschód od planowanego miejsca ustawienia tablicy skrzyĪowanie. Jednak najwłaĞciwszym miejscem ustawienia tablicy wydaje siĊ byü wspominane miejsce, gdyĪ
w jego obrĊbie moĪna bezpiecznie stanąü przy tablicy, co nie warunkują okolice wspólnego punktu dwóch szlaków.
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BliskoĞü planowanego połoĪenia tablicy od skrzyĪowania ulic K. Bruchnalskiego, Królowej Jadwigi, ĝw. Stanisława i
Fr. Bielowicza powoduje, Īe nie ma koniecznoĞci ustawiania tablicy tuĪ przy skrzyĪowaniu, gdyĪ bĊdzie ona z niego
widoczna.
Nieopodal tablicy – 0,04 km na zachód na ul. K. Bruchnalskiego – znajduje siĊ koĞciół par. p.w. Ğw. Stanisława Bpa i MĊczennika.
Spod tablicy informacyjnej przejazd łagodnie pod górĊ asfaltową ul. ks. St. Koniecznego na północ i po 0,07
km m skrĊt w lewo na zachód. Osiągamy kulminacjĊ wzgórza 378 m n.p.m.
Łagodnym zjazdem po 0,25 km szlak dociera do ul. K. Bruchnalskiego (uwaga na samochody) i po kolejnych 0,06 m
do tablicy turystyczno – informacyjnej usytuowanej przy cmentarzu parafialnym nieopodal skweru z pomnikiem „Synom Tej Ziemi”.
Po prawej na ul. Koniecznego parterowe domy w charakterystycznej zwartej, małomiasteczkowej zabudowie
z ciekawymi gankami. 0,04 m za skrĊtem, po lewej widaü tylną – północną fasadĊ koĞcioła parafialnego. PomiĊdzy
domami po prawej stronie drogi rozpoĞciera siĊ panorama na północ (Brama Krakowska, WyĪyna Miechowska, WyĪyna Krakowsko-CzĊstochowska). Tablica przy cmentarzu parafialnym i pomniku wymaga aktualizacji i odnowienia:
stanowisko informacyjne SG-02. Opisywany odcinek to propozycja poprowadzenia szlaku boczną, malowniczą ulicą z
małym ruchem samochodów.
Spod tablicy przejazd dalej na zachód ul. ks. K. Bruchnalskiego i po 0,23 m osiągamy rondo im. Prezydenta
RP Ryszarda Kaczorowskiego oraz wjazd do Muzeum ĝlusarstwa.
NaleĪy siĊ zastanowiü nad zasadnoĞcią umieszczenia przy muzeum stanowiska informacyjnego. BądĨ teĪ nad
zamianą lokalizacji stanowiska SG-02 z okolic pomnika na muzeum.
Na rondzie zjazd drugim zjazdem w ul. RóĪaną, którą nieznacznie w górĊ i po 0,72 km. wjazd na ul. K. Bruchnalskiego.
Przy zjeĨdzie zabytkowa kamienna kapliczka słupowa. Na ul. RóĪanej ciekawe przykłady budownictwa drewnianego. W tym przypadku – tak jak przy ul. St. Koniecznego – ul. RóĪana stanowi takĪe lepsze rozwiązanie poprowadzenia szlaku niĪ droga powiatowa nr 1992K.
Przy wjeĨdzie na ul. K. Bruchnalskiego naleĪy uwaĪaü na duĪy ruch samochodowy.
1,52 + 3,06 km skrĊt na północ - wjazd do Konar, granica ĝwiątnik Górnych i Gminy Mogilany
SkrĊt w prawo na północ lekko w dół w drogĊ gminną numerze ewidencyjnym 172 i po 0,18 km skrĊt w lewo
na zachód naprzeciwko warsztatu samochodowego, w drogĊ gminną nr. 389. TuĪ za drewnianą chałupą i stojącym po
przeciwległej stronie drogi kamiennym krzyĪem, skrĊt w prawo na północ w drogĊ 236. Zaraz za skrĊtem po lewej
stronie budynek dawnej szkoły. NastĊpnie po 370 metrach zjazdu skrĊcamy w lewo w szutrową juĪ drogĊ 236. Tu sugerowany punkt wypoczynkowy. Drogą 23 skrajem lasu zjeĪdĪamy do doliny rzeki Krzywicy. Od mostu na rzece szlak zaczyna zdobywaü wysokoĞü i po 0,19 km drogą 336/7 skrĊca w prawo w drogĊ powiatową nr 2168K.
Opisywany odcinek proponowanego szlaku to ciekawa trasa bez utrudnieĔ, z łagodnym zjazdem do centrum
Konar.
Asfaltową drogą powiatową na północ 0,09 km nastĊpnie skrĊt na zachód w lewo w wąską asfaltową drogĊ nr
111. Po 0,22 km skrĊt w prawo a nastĊpnie w lewo na zachód lekko w górĊ. Po 0,31 km po prawej stronie nowe osiedle mieszkaniowe o zabudowie szeregowców jednorodzinnych. Dalej trasa lekko siĊ wznosi i skrĊcając łagodnie w lewo na południe, po miniĊciu kolejnego nowego osiedla po 0,7 km skrĊca w prawo na zachód w drogĊ nr 285, by po 0,1
km doprowadziü do granic Konar i Mogilan. Po 0,2 km ulicą Skrzyszów skrĊt w lewo na południe w ul. Działy przy
początku zielonego szlaku rowerowego nr 4.
Odcinek bez utrudnieĔ, prowadzący w całoĞci drogami asfaltowymi o nienatĊĪonym ruchu. Oferuje moĪliwoĞci oglądania ciekawych panoram w stronĊ Krakowa ale takĪe na południe i zachód.
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4,58 + 1,43 km skrzyĪowanie z drogą gruntową (ul. Skrzyszów i ul. Działy) - początek szlaku zielonego nr 4;
stanowisko informacyjne M-03
Ulicą Działy bez wiĊkszych deniwelacji 0,87 km na południe po czym skrĊt w prawo w ul. Krótką, którą 0,29
km zjazd na południe. SkrĊt w lewo w kierunku SE w ul. ĝwiątnicką (drogĊ powiatową nr 1992K). Po 0,27 km skrĊt w
prawo na południe w drogĊ nr 159. Wjazd do Włosani ul. Słoneczną.
Omawiany odcinek trasy prowadzi juĪ bardziej ruchliwą drogą asfaltową. NaleĪy uwaĪaü przy wjeĨdzie na
drogĊ powiatową.
6.01 + 2,33 km granica Mogilan i Włosani; zjazd z ul. ĝwiątnickiej (Mogilany) w ul. Słoneczną (WłosaĔ);
stanowisko informacyjne M-04
Najpierw 0,1 km podjazdu asfaltem, nastĊpnie długi, 1,03 km zjazd szutrową drogą do doliny Włosanki, do
skrzyĪowania z ul. Stolarską i ul. Rzeczną (tu jedna z dwóch lokalizacji punktu wypoczynkowego). Dalej ul. Rzeczną w
stronĊ południową.
WłosaĔski odcinek projektowanej trasy prowadzi doĞü urozmaiconym krajobrazowo terenem. Oferuje odpoczynek od ruchliwych dróg asfaltowych, a w wyĪszych czĊĞciach doliny Włosanki ciekawe widoki na południe (Beskidy).
Po ok. 0,08 m ul. Rzeczna i droga 262 którą prowadzi, skrĊca za pierwszym zabudowaniem po lewej stronie na
skos w lewo w drogĊ gruntową wzdłuĪ alejki (droga szutrowa prowadzi do nastĊpnego gospodarstwa i koĔczy siĊ). Po
0,07 km za alejką skrĊt drogi 262 w prawo na zachód. Przejazd pomiĊdzy polami przez 0,23 km do drogi szutrowej nr
253, którą w lewo. Szuter koĔczy siĊ przy pierwszym gospodarstwie po 0,08 km, po czym droga 253 prowadzi przez
błotnisty teren w stronĊ rzeki Włosanki w kierunku zachodnim. Po 0,18 km drogą gruntową skrĊt na południe w lewo
w drogĊ nr 454 przez niepozorną kładkĊ na Włosance (przy kładce druga propozycja lokalizacji punktu wypoczynkowego).
Opisywany odcinek przyszłego szlaku w chwili obecnej jest ciĊĪko przejezdny z uwagi na złą jakoĞü dróg
gminnych. Utwardzenia wymagają odcinki gruntowe dróg 262 oraz 253 (teren błotnisty, droga niewidoczna w terenie). NaleĪy takĪe wybudowaü mostek/kładkĊ na Włosance w miejsce obecnej – prowizorycznej.
TuĪ przed skrĊtem na południe w drogĊ nr 454 znajdujemy siĊ nieopodal OĞrodka JeĨdzieckiego WłosaĔ, stanowiącego uatrakcyjnienie proponowanej trasy.
Drogą 454 trawersujemy zbocza wzniesienia na którym znajduje siĊ osiedle Dział i po 0,56 km podjazdu skrajem lasu osiągamy drogĊ 535 (ul. Królowej Polski), którą – mijając ciekawy dom drewniany po lewej stronie – skrĊcamy w lewo na wschód.
Droga 454 wymaga oczyszczenia z krzewów i ewentualnego utwardzenia, gdyĪ obecnie nie kaĪdy jej odcinek
nadaje siĊ do jazdy rowerem. Po drodze widoki na dolinĊ Włosanki.
Opisywany odcinek planowanej trasy doliną Włosanki wymaga udroĪnienia kilku dróg, natomiast jest to najlepsze z moĪliwych rozwiązanie dla poprowadzenia trasy rowerowej pomiĊdzy Mogilanami, Włosanią i Olszowicami

8,34 + 1,7 km wjazd na ul. Królowej Polski, drogĊ gminną nr 535
Ul. Królowej Polski 0,11 km po czym skrĊt w prawo na południe w szutrową ul. Brzozową. Łagodny zjazd 0,72
km do ostatniego gospodarstwa, za którym drogą gruntową kolejne 0,39 km do dna doliny przy mostku. Tu sugerowany punkt wypoczynkowy M-03. NastĊpnie dalej drogą 745 w górĊ i w lewo w stronĊ NE. Po 0,14 km osiągamy drogĊ
szutrową (ul Stroma), którą po 0,2 km dojazd do ul. Wspólnej, którą 0,16 km w prawo do granicy gmin Mogilany i
ĝwiątniki Górne.
Odcinek terenowy, prowadzący drogą nadającą siĊ do jazdy rowerem. Jedynie w dnie doliny na drodze gruntowej naleĪy przewidzieü utwardzenie. Obszerne widoki na Beskid ĝredni i Wyspowy oraz Pogórze Wielickie. Urokliwe dno doliny jest bardzo dobrym miejscem na odpoczynek.
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Przy wjeĨdzie na drogĊ powiatową naleĪy zachowaü szczególną ostroĪnoĞü (przewidziano znaki ostrzegawcze).

10,04 + 1,98 km skrĊt w drogĊ nr 313, wjazd do Olszowic;
Droga nr 313 prowadzi najpierw płytkim wąwozem, nastĊpnie drogą pomiĊdzy polami i po 0,53 km nie dojeĪdĪając do widocznych na wprost zabudowaĔ, skrĊca w lewo na północ, by po 0,2 km dnem płytkiego wąwozu doprowadziü do drogi nr 301.
W chwili obecnej droga nr 313 jest nieprzejezdna dla rowerów turystycznych. Jest znacznie zaroĞniĊta i nierówna. Wymaga utwardzenia i udroĪnienia. WdroĪenie jednak takich zabiegów spowoduje powstanie bardzo atrakcyjnego odcinka trasy pomiĊdzy ul. Wspólną a drogą powiatową nr 1942K prowadzącego malowniczym grzbietem bez
zabudowy.
W opisywanym miejscu wspólnota właĞcicieli działek w zalesionej dolinie pomiĊdzy Kaimówką a Kulerzówką, planuje zagospodarowanie swojego terenu do celów rekreacyjnych. W najbliĪszych latach mogą siĊ tam pojawiü
staw, miejsce ogniskowe, bądĨ trasy dla samochodów terenowych. Wskazane byłoby stworzenie takĪe miejsca przyjaznego rowerzystom z wiatą, stojakami, punktem informacyjnym.
Po łagodnym zjeĨdzie 0,2 km skrĊt w lewo na północ w drogĊ powiatową nr 1942K. Planowana trasa prowadzi wspominaną drogą z niewielkimi deniwelacjami przez 850 m na północ, po czym skrĊca w prawo na wschód i po
0,06 km doprowadza pod budynek Ochotniczej StraĪy PoĪarnej w Olszowicach.
Przewidziano postawienie punktu wypoczynkowego nieopodal budynku straĪy. Planuje siĊ takĪe stworzenie
parku linowego w lasku tuĪ za remizą. Potencjalne miejsce organizacji imprez róĪnej maĞci.

12,02 + 1,05 km Budynek Ochotniczej StraĪy PoĪarnej w Olszowicach; stanowisko informacyjne SG-03
oraz punkt wypoczynkowy
Dalej drogą 139 stromo w górĊ w stronĊ wschodnią, po 0,34 km mijamy szkołĊ po prawej stronie i po kolejnych 0,47 km dojeĪdĪamy do przejĞcia pomiĊdzy gospodarstwami z działkami 143 i 144/3. Tu 0,04 km wąskim przejĞciem i dalej drogą 148 do drogi powiatowej nr 1946K.
Po 0,02 km od przejĞcia, atrakcyjny punkt widokowy na Beskidy, na którym sugerowane wystawienie tablicy
z objaĞnieniem panoramy.
Stromy podjazd, krĊtą drogą. Po skrĊcie w prawo za samotną stodołą naleĪy uwaĪaü na prawą stronĊ by nie
przeoczyü opisywanego przejĞcia pomiĊdzy zabudowaniami. Zaproponowano skorzystanie z tego przejĞcia poniewaĪ w
efekcie trasa prowadziü bĊdzie jedynie 0,1 km bardzo ruchliwą drogą powiatową nr 1946K. Inne rozwiązania poprowadzenia trasy wiązałyby siĊ z koniecznoĞcią dłuĪszego przejazdu wspominaną drogą.
Przy wjeĨdzie na „powiatówkĊ” naleĪy zachowaü szczególną ostroĪnoĞü (przewidziano odpowiednie oznakowanie ostrzegawcze).

13,07 + 1,38 km wjazd na drogĊ 1946K (Gmina Siepraw)
Drogą powiatową nr 1946K 0,1 km na południe w prawo, nastĊpnie w lewo w ul Graniczną na wschód.
Chcąc połączyü projektowany system tras rowerowych ze szlakami rowerowymi Gminy Siepraw, widniejącymi na mapie Okolice Krakowa wyd. Compass 1:50 000, w omawianym miejscu lub przy drodze powiatowej nr
1943K planowano odgałĊzienia tras (szlaki łącznikowe) do szlaków sieprawskich. Jednak po weryfikacji terenowej
okazało siĊ, Īe pokazane na mapie szlaki (czerwony i Īółty) nie są oznakowane. Jedynym Ğladem szlaku „ĝladami
przeszłoĞci” były tabliczki opisujące obiekty sakralne – przydroĪne figury, krzyĪe i kapliczki. Nie ma jednak oznakowania kierunkowego tych tras przez co nie moĪna uznaü, Īe funkcjonują w terenie. Zaniechano projektowania omawianych połączeĔ do czasu wyznakowania przez gminĊ Siepraw pokazanych na mapie, bądĨ innych szlaków.
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Ul. Graniczną (granica pomiĊdzy ĝwiątnikami Górnymi a Madejkami Sieprawskimi 1,15 km łagodnie w dół,
do drogi nr 1943K, którą w lewo. Po 0,04 km wjazd na teren miasta ĝwiątniki Górne, a po kolejnych 0,09 km skrĊt w
ul. ĝw. Stanisława.
Malownicza droga z kilkoma wartymi uwagi domami drewnianymi.
14,45 + 1,52 km skrĊt w ul. Ğw. Stanisława
Wspinamy siĊ stromo ul. Ğw. Stanisława w stronĊ centrum ĝwiątnik Górnych po 0,82 km mijając zabytkowy,
kamienny krzyĪ. Podjazd 0,64 km do skrĊtu w ul. K. Bruchnalskiego (połączenie ze szlakiem zielonym nr 8).
Obecnie nawierzchnia drogi jest remontowana – przejazd utrudniony. W miejscu oddalonym stykania siĊ szlaków planowane stanowisko informacyjne SG-04
SkrĊt w lewo na zachód. Po 0,06 km koniec trasy..

15,97 km koniec trasy przy punkcie początkowym szlaku.

Uwagi, podsumowanie:
1. projektowany bieg trasy (szlaku) wiĊkszoĞci prowadzi drogami asfaltowymi, jednak o nieduĪym natĊĪeniu
ruchu, co pozwala na bezpieczną jazdĊ rowerem.
2. wystĊpują trzy odcinki terenowe, prowadzące mniej lub bardziej dostĊpnymi dla rowerów drogami, lecz są
to jednoczeĞnie najciekawsze odcinki pod wzglĊdem krajobrazowym i urozmaicenia terenu, Stanowią one
takĪe najlepsze rozwiązania połączeĔ pomiĊdzy miejscowoĞciami skąd i dokąd prowadzą.
3. w obecnym stanie realizacja trasy bĊdzie wymagała udroĪnienia dróg nr 262, 253, 454, 745 we Włosani i
313 w Olszowicach oraz ich utwardzenie poprzez szutrowanie.

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

SZLAK ROWEROWY nr 8 – OKRĉĩNY
0,0 + 2,06 km umowny początek trasy – główny wĊzeł szlaków w ĝwiątnikach Górnych, skrzyĪowanie ul. Fr.
Bielowicza, ul. Królowej Jadwigi, ul. K. Bruchnalskiego i ul. ĝw. Stanisława; miejsce spotkania szlaku czerwonego
nr 7; 0,06 km na wschód stanowisko informacyjne SG-01, oraz niebieskiego szlaku pieszego nr 20, do których rojektowany drogowskaz (stanowisko informac. SG-04). Nieopodal parking przy nowo wyremontowanym budynku
Ochotniczej StraĪy PoĪarnej, oraz siedziba Rady Gminy i Miejsko-Gminnego OĞrodka Kultury.
Jak wspominano w opisie trasy nr 7, proponowana tablica informacyjna w punkcie oddalonym o 60 m na zachód, jednak dobrze widocznym z omawianego skrzyĪowania (proponuje siĊ w tym miejscu stosowną informacjĊ o
stanowisku informacyjnym).
Ze skrzyĪowania przejazd ul. Fr. Bielowicza (droga powiatowa nr 1992K) bez wiĊkszych deniwelacji terenu w
kierunku wschodnim (po 1,2 km lekki podjazd). Po 1,68 km skrĊt w ul. MyĞlenicką na południe. Zjazd, i po 0,38 km
skrĊt w lewo.
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Odcinek prowadzi ruchliwą, główną ulicą miasta ĝwiątniki Górne. Po drodze ciekawa małomiasteczkowa
zwarta zabudowa, trzy przydroĪne krzyĪe, skrzyĪowanie z drogą powiatową nr 2167 K. W przyszłoĞci naleĪy siĊ zastanowiü nad stworzeniem wydzielonej drogi pieszo-rowerowej, wzdłuĪ opisywanego odcinka.
2,06 + 1,19 km - granica ĝwiątnik Górnych i Łyczanki; skrĊt w drogĊ nr 13, kamienna figura
Opisywany odcinek szlaku wymusza przejechanie ze zjazdem i podjazdem około kilometra trasy wiĊcej; niĪ
gdyby poprowadziü trasĊ ze ĝwiątnik do Rzeszotar prosto drogą powiatową nr 1992K. Zdecydowano siĊ jednak na
przejĞcie trasy ul. MyĞlenicką, przez ŁyczankĊ i ŁyczaĔski Las, z uwagi na wysokie walory krajobrazowe wspominanego rozwiązania (panorama Beskidów, aleja lipowa, zabytkowa kaplica, las).
Wjazd do Łyczanki w gminie Siepraw. Po łagodnym zjeĨdzie droga prowadzi płasko, tylko lekki podjazd na
wzniesienie 354 m n.p.m. po 0,36 km. Z wzniesienia zjazd i po 0,06 km na wysokoĞci 345 m n.p.m. punkt widokowy.
Rozległa panorama na Beskid ĝredni i Beskid Wyspowy, pojedyncze szczyty Gorców i Tatr, dolinĊ Raby. Sugerowane stanowisko informacyjne - objaĞnienie panoramy.
Po zjeĨdzie 0,3 km, początek alei lipowo-dĊbowej. Za kolejne 0,29 km od drogi nr 13 odchodzi na ukos w lewo
w kierunku wschodnim droga gruntowa, przy której po 0,02 km drewniana kapliczka, stanowisko informacyjne SG-05
(mapa szlaków Pogórza Wielickiego); punkt wypoczynkowy.
Szlak biegłby nadal drogą gminną nr 13, gdyĪ kapliczkĊ bardzo dobrze widaü z tej drogi, i nie ma potrzeby by
wczeĞniej skrĊcaü w ŁyczaĔski Las, nieutwardzoną drogą gruntową.
Po 0,07 km skrĊt w drogĊ nr 9 w lewo na północ (ŁyczaĔski Las).

3,25 + 2,10 km skrĊt w drogĊ nr 9 (ŁyczaĔski Las)
Drogą gruntową początkowo 0,07 km wzdłuĪ alejki, nastĊpnie lasem płasko 0,31 km wzdłuĪ Sieprawki, do
rozwidlenia dróg. NastĊpnie drogą nr 307 nie zmieniając kierunku, w górĊ (na północ), lasem a nastĊpnie pomiĊdzy
polami 0,72 km do granicy gmin Siepraw oraz ĝwiątniki Górne.
Opisywany odcinek ma charakter terenowy. NaleĪy przewidzieü poprawĊ nawierzchni pierwszego odcinka
trasy do rozwidlenia dróg przez utwardzenie szutrowaniem. Droga 307 w początkowej czĊĞci (0,4 km) jest drogą kamienistą o znacznych utrudnieniach jazdy rowerem. Sugerujemy zapewnienie ugniecionego szutru drobnoziarnistego
na omawianej drodze, dla bezpieczeĔstwa i komfortu jazdy rowerem.
SkrĊcamy w prawo na wschód w asfaltową drogĊ powiatową nr 1992K, by po 0,37 km przejazdu bez wiĊkszych deniwelacji skrĊciü na skos w lewo w drogĊ 1174. Nią zjeĪdĪamy 0,61 km do placu z pĊtlą autobusową w Rzeszotarach Zalesiu.

5,35 + 1,51 km plac z przystankiem w Rzeszotarach Zalesiu, skrĊt na północny-zachód; stanowisko informacyjne SG-06
SkrĊcamy w lewo na skos w kierunku północno-wschodnim w asfaltową drogĊ nr 1504. Nią łagodnie pod górĊ
i po 0,1 km wjeĪdĪamy do lasu. Po kolejnych 0,16 km po prawej stronie skraj lasu przy kocie 359,6 m n.p.m., stanowiący ciekawy punkt widokowy na rejon Chorągwicy k. Wieliczki.(sugerowany punkt wypoczynkowy). Krótki podjazd
(0,04 km) zakoĔczony odejĞciem widocznej drogi w kierunku zachodnim w lewo na skos. Po jej miniĊciu droga zaczyna siĊ obniĪaü i doprowadza do skraju lasu (0,2 km) i na dno doliny przy klubie sportowym. (kolejne 0,46 km) w Rzeszotarach Dolnych – Zagrodach. NastĊpne 0,2 km podjeĪdĪamy łagodnie do drogi powiatowej nr 2030K, którą – mijając po przeciwnej jej stronie dom sołtysa – w prawo na wschód.
Odcinek ciekawy, prowadzący wygodną asfaltową drogą o uspokojonym ruchu samochodowym, urozmaicony
krajobrazowo.
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Po skrĊcie w drogĊ powiatową zjeĪdĪamy przez 0,36 km do pĊtli autobusowej, za którą kontynuujemy jazdĊ
„powiatówką” skrĊcając w prawo.

6,86 + 1,07 km skrzyĪowanie dróg, pĊtla autobusowa; stanowisko informacyjne SG-07
PodjeĪdĪamy stromo w górĊ i po 0,17 km skrĊcamy w lewo na północ, wjeĪdĪając w drogĊ nr 1178.
Jadąc dalej droga powiatową 0,12 km prosto i potem 0,05 km w lewo dojedziemy do stadniny koni huculskich
w Rzeszotarach. Oferuje ona moĪliwoĞü jazd konnych, przejaĪdĪek bryczką czy teĪ organizacji imprez. Sugerowane
stanowisko informacyjne SG-08 przy stadninie, oraz odpowiednie oznakowanie przy skrzyĪowaniu dróg 1178 i
2030K, doprowadzające do stadniny.
Łagodny zjazd przez 0,23 km, nastĊpnie za mostkiem podjazd przez 0,28 km do granicy gmin ĝwiątniki Górne i
Wieliczka w przysiółku Szwaby. NastĊpnie podjeĪdĪamy jeszcze przez 0,05 km aby póĨniej zacząü najpierw łagodny, a
po ok 0,16 km bardziej stromy zjazd do dna doliny w Podstolicach (0,36 km).
W połowie zjazdu otwierają siĊ widoki na prawo w stronĊ zabudowaĔ i stoku OĞrodka Narciarsko Rekreacyjnego Podstolice-Ski.

7,93 + 1,47 km skrĊt w drogĊ nr 243 w dnie doliny, początek czarnego szlaku łącznikowego nr 9 do centrum
Podstolic; stanowisko informacyjne SG-09.
Przy wĊĨle szlaków, sugerowane odpowiednie oznakowanie kierunkowe z informacją, Īe 0,3 km na północny-wschód przy OĞrodku Narciarsko-Rekreacyjnym stanowisko informacyjne z mapą tras.
Szlak nr 8 skrĊca w lewo w asfaltową drogĊ gminną nr 243 i konsekwentnie zdobywa wysokoĞü. Na odcinku
1,2 km pokonujemy 87 m przewyĪszenia. Po 0,8 km na wysokoĞci 365,6 m n.p.m. przekraczamy granicĊ gmin ĝwiątniki
Górne i Wieliczka i wjeĪdĪamy do Ochojna Górnego.
Otwierają siĊ widoki na północno-wschodnie skłony Pogórza Wielickiego.

9,4 + 0,83 km Ochojno Górne; Galeria Sztuki BATKO
Kontynuujemy podjazd by po 0,61 km skrĊciü w drogĊ powiatową nr 2029K w lewo w dół. TuĪ za zakrĊtem,
po prawej stronie mijamy GaleriĊ Sztuki BATKO (0,06 km), a po prawej parking przed szkołą podstawową, gdzie sugerowane stanowisko informacyjne SG-10. Po kolejnych 0,11 km skrĊcamy w prawo w drogĊ gminną nr 701
NaleĪy zachowaü szczególną ostroĪnoĞü na opisywanym odcinku drogi powiatowej, gdyĪ jest on doĞü ruchliwy i krĊty.
Drogą nr 701 w stronĊ zachodnią, nieznacznie w górĊ i nieznacznie w dół by po 0,27 km skrĊciü w prawo w
drogĊ nr 582, którą po 0,1 km dojeĪdĪamy do drogi nr 494/1, którą w lewo na zachód. Po 0,3 km po prawej stronie mijamy dwór w Ochojnie, nastĊpnie po 0,05 km dojeĪdĪamy do rozjazdu dróg, jednoczeĞnie bardzo atrakcyjnego punktu
widokowego. Sugerowana tablica z objaĞnieniem panoramy.

10,23 + 2,51 km punkt widokowy (na SW), wys. 381 m n.p.m.; skrzyĪowanie dróg
Punkt widokowy znajduje siĊ na wysokoĞci 381 m n.p.m. i oferuje panoramĊ w stronĊ południowo-zachodnią.
Na pierwszym planie widaü dolinĊ Dorzyka, nad nią wierzchowinĊ ze zwartą zabudową ĝwiątnik Górnych. Ponad
miastem pokazują siĊ pasma Beskidu ĝredniego a na kolejnym planie Beskidu ĩywieckiego. Patrząc nieco bardziej na
zachód w prawo, widzimy na horyzoncie Beskid Mały a przed nim przedłuĪenie Ğwiątnickiego pasa pogórza z kulmiKrzysztof Florys; e-mail: krzysztof.florys@gmail.com; 601-698-175 / Krzysztof J. Pucek; e-mail: kjpucek@interia.pl; 602-520-014
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nacją na Górze MogilaĔskiej z charakterystyczną, trawersującą ją „zakopianką”. Za Mogilanami po prawej pokazuje
siĊ dolina Skawinki z dominującymi w krajobrazie kominami elektrociepłowni w Skawinie.
Jedziemy dalej drogą na zachód, nastĊpnie łagodnym skrĊtem w prawo zmieniamy kierunek na północny, cały
czas zmniejszając wysokoĞü. Po 0,45 m nawierzchnia drogi zmienia siĊ z asfaltowej na szutrową. Po kolejnych 0,25
km, tuĪ za łagodnym zakrĊtem w lewo, osiągamy kolejny punkt widokowy. Sugerowane stanowisko z objaĞnieniem panoramy) przy działce gminnej nr 492/4.
Punkt znajduje siĊ na wysokoĞci 323 m n.p.m. Widok z niego obejmuje dolinĊ Dorzyka, Wrząsowice, Zbydniowice, a na dalszym planie Kraków z charakterystycznym zrĊbem SowiĔca, na którym moĪna wyróĪniü zamek w
Przegorzałach czy teĪ Klasztor Kamedułów na Bielanach.
Kontynuujemy jazdĊ drogą 421/6, która po 0,15 km skrĊca w lewo na południe wjeĪdĪając w las i od tego
miejsca jest czĊĞcią działki 417/31, i nie jest wyodrĊbniona katastralnie. Droga zakrĊca ostro w prawo i po 0,16 km
koĔczy siĊ wchodząc w drogĊ łączącą Podlas i Podzaglonki. Sugerowany punkt wypoczynkowy. SkrĊcamy w lewo na
południe i po 0,25 km wyjeĪdĪamy z lasu. Po kolejnych 0,56 km w miarĊ płaskiej jazdy, droga szutrowa zmienia siĊ w
asfaltową, która po 0,44 km doprowadza do mostu na Dorzyku i granicy Ochojna i Rzeszotar.
NaleĪy wyjaĞniü skomplikowaną sytuacjĊ własnoĞciową opisywanych dróg, gdyĪ czĊĞü z nich nie jest wyodrĊbniona katastralnie, a niektóre odcinki dróg podzielone są na kilka działek. Jest to waĪne dla zachowania ciągłoĞci
projektowanego szlaku oraz utrzymania jego wysokiej atrakcyjnoĞci krajobrazowej. Proponowany przebieg odcinka
od Ochojna Górnego do Rzeszotar jest najlepszym połączeniem tych dwóch miejscowoĞci (turystyczną trasą rowerową) w okolicy dol. Dorzyka.
Jadąc dalej drogą 859 a póĨniej 13 podjeĪdĪamy stromo do przysiółka ParyĪ i po 0,51 km, tuĪ za skrĊtem w
prawo, za którym lekko w dół, docieramy do granicy Rzeszotar i miasta ĝwiątniki Górne (odchodzi tu droga w lewą
stronĊ).
12,74 + 1,17 km granica Rzeszotar i ĝwiątnik, (skrzyĪowanie dróg)
WjeĪdĪamy w ul. Królowej Jadwigi, którą najpierw krótki – 60 m – zjazd do mostu, a nastĊpnie mozolny podjazd (1,11 km; 85 m przewyĪszenia) do centrum ĝwiątnik Górnych, do punktu początkowego trasy (skrzyĪowanie ul.
Fr. Bielowicza, ul. Królowej Jadwigi, ul. K. Bruchnalskiego i ul. ĝw. Stanisława). Od mostku 0,26 km do skrĊtu ul.
Królowej Jadwigi w lewo na południe gdzie trasa nr 8 łączy siĊ z niebieskim szlakiem pieszym nr 20.
13,91 km ĝwiątniki Górne, koniec trasy w punkcie początkowym.
Uwagi, podsumowanie:
1. projektowany bieg trasy (szlaku) wiĊkszoĞci prowadzi drogami asfaltowymi, jednak o nieduĪym natĊĪeniu
ruchu, co pozwala na bezpieczną jazdĊ rowerem.
2. wystĊpują dwa odcinki terenowe, prowadzące mniej lub bardziej dostĊpnymi dla rowerów drogami, lecz
są to jednoczeĞnie najciekawsze odcinki pod wzglĊdem krajobrazowym i urozmaicenia terenu. Stanowią
one takĪe najlepsze rozwiązania połączeĔ pomiĊdzy miejscowoĞciami skąd i dokąd prowadzą.
3. w obecnym stanie realizacja trasy bĊdzie wymagała udroĪnienia dróg nr 9 i 307 w Łyczance (gm. Siepraw) oraz ich utwardzenie poprzez szutrowanie.

zał.
- kilometraĪ trasy
- mapa topograficzna 1:10 tys.
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TRASA nr 7
ĝWIĄTNIKI GRN. - KONARY - WŁOSAē - OLSZOWICE ĝWIĄTNIKI GRN.
odcinek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ODC.

ĝwiątniki Grn. - plac ul.Bruchnalskiego/Koniecznego
koĞciół
skrzyĪowanie z ul.Bruchnalskiego
cmentarz
Rondo, Muzeum
skrzyz. RóĪana/Bruchnalskiego
skrĊt na płn. wjazd do Konar
Konary stara szkoła
skrĊt z asfaltu k. kapliczki na lipie
wjazd na dr.pow. 2168K
zjazd z dr. pow. na zach.
Mogilany ul.Skrzyzszów
ul. Skrzyszów/ul. Działy
ul. Krótka
ul. ĝwiątnicka - dr. pow. 1992K
WłosaĔ zjazd w ul. Słoneczną
dol. Włosanki, skrzyĪow. (Słoneczna/Stolarska)
ul. Rzeczna, skrĊt na płd.
wjazd z dr. 262 na dr. 253
mostek na Włosance
ul. Królowej Polski
skrĊt w ul. Brzozową
mostek
ul. Wspólna
skrĊt do Olszowic
Olszowice, skrĊt w dr. 301
dr. pow. 1942 K
skrĊt w dg 139
OSP Olszowice
skrĊt na chodnik
granica gm. Siepraw
skrĊt w ul. Graniczną
granica gmin ĝwiątniki G./Siepraw
skrĊt na dr. pow. 1943K
ĝwiątniki Grn. -ul. Ğw. Stanisława
skrĊt w ul. Bruchnalskiego
plac ul.Bruchnalskiego/Koniecznego

0,00
0,13
0,25
0,05
0,24
0,68
0,17
0,27
0,36
0,83
0,09
1,38
0,13
0,87
0,29
0,27
1,13
0,09
0,30
0,28
0,53
0,11
1,11
0,32
0,16
0,88
0,20
0,84
0,06
0,74
0,16
0,25
0,10
1,09
0,09
1,46
0,06

gm. ĝwiątniki Górne
gm. Mogilany
razem LGD

7,25
8,52
15,77

gm. Siepraw

0,20

RAZEM

15,97

KM
0,00
0,13
0,38
0,43
0,67
1,35
1,52
1,79
2,15
2,98
3,07
4,45
4,58
5,45
5,74
6,01
7,14
7,23
7,53
7,81
8,34
8,45
9,56
9,88
10,04
10,92
11,12
11,96
12,02
12,76
12,92
13,17
13,27
14,36
14,45
15,91
15,97

gmina
SG-01; gm. ĝwiątniki G.

SG-02

gm.Mogilany

M-03
tr.08 - szl. ziel.

M-04

gm. ĝwiątniki Grn.

SG-03
gm. Siepraw
gm. ĝwiatniki Grn.

SG-04; tr. 8 - szl. ziel.

TRASA nr 8
ĝWIĄTNIKI GRN. - ŁYCZAēSKI LAS - PODSTOLICE OCHOJNO - ĝWIĄTNIKI GRN.
odcinek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ODC.

ĝwiątniki Górne - ul. Fr. Bielowicza i ul. Królowej Jadwigi
skrĊt z ul. Fr. Bielowicza w ul. MyĞlenicką
Łyczanka, skrĊt w drogĊ nr 13, kamienna figura
punkt widokowy
początek alei lipowo-dĊbowej
drewniana kaplica
skrĊt w drogĊ nr 9 (ŁyczaĔski Las)
rozwidlenie dróg (ŁyczaĔski Las) początek drogi 307
skrĊt w drogĊ powiatową nr 1992K
Rzeszotary Dolne, skrĊt w drogĊ nr 1174
granica Rzeszotar i Byszyc
Byszyce, plac z przystankiem, skrĊt na NW
Rzeszotary Dln.pkt. widok.na skraju lasu (kota 359,6 m)
wjazd na drogĊ powiatową nr 2030K
skrzyĪowanie dróg, pĊtla autobusowa
skrĊt w drogĊ nr 1178
granica Rzeszotar Górnych i Podstolic
Podstolice skrĊt,
granica Podstolic i Ochojna Górnego
Ochojno Grn. skrĊt na drogĊ powiatową nr 2029K
Ochojno Grn. Galeria Sztuki BATKO
skrĊt w drogĊ 701
skrĊt w drogĊ 494/1
dwór w Ochojnie
punkt widokowy (na SW), skrzyĪowanie dróg
punkt widokowy (na NW)
skrzyĪowanie dróg (Podlas)
granica Ochojna i Rzeszotar (most na Dorzyku)
granica Rzeszotar i ĝwiatnik, (skrzyĪowanie dróg)
ĝwiątniki Grn. ul. Królowej Jadwigi
ĝw. Grn. - ul. Fr. Bielowicza/ul. Królowej Jadwigi

0,00
1,68
0,38
0,53
0,30
0,29
0,07
0,38
0,72
0,37
0,47
0,16
0,26
0,89
0,36
0,15
0,51
0,41
0,80
0,61
0,06
0,11
0,37
0,30
0,05
0,73
0,29
0,98
0,51
0,32
0,85

gm. ĝwiątniki Grn.

10,25

gm. Siepraw

gm. Wieliczka
RAZEM

2,29
1,37
13,91

KM
0,00
1,68
2,06
2,59
2,89
3,18
3,25
3,63
4,35
4,72
5,19
5,35
5,61
6,50
6,86
7,01
7,52
7,93
8,73
9,34
9,40
9,51
9,88
10,18
10,23
10,96
11,25
12,23
12,74
13,06
13,91

gmina
gm. ĝwiątniki Grn.
gm. Siepraw

SG-05

gm. ĝwiątniki Grn.
gm. Wieliczka
SG-06; gm. ĝwiątniki Grn.

SG-07
SG-08 przy stadninie
gm. Wieliczka
SG-09; szl. czarny (tr.9)
gm. ĝwiątniki Grn.
SG-10

szl. nieb. pieszy
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SZLAK ROWEROWY nr 9 – ŁĄCZNIKOWY
PODSTOLICE (SZLAK ZIELONY NR 8) – PODSTOLICE SKI&ADVENTURE
PARK ROZRYWKI – SZLAK ZIELONY GM. WIELICZKA 1,33 km
Szlak stanowi połączenie planowanego systemu znakowanych tras rowerowych LGD Blisko Krakowa ze szlakami rowerowymi gminy Wieliczka. JednoczeĞnie daje moĪliwoĞü odwiedzenia nowej lokalnej atrakcji – Parku Rozrywki Podstolice Ski&Adventure, której znaczenie jako turystyczne i rekreacyjne miejsce recepcyjne bĊdzie wzrastaü.
Niepodal trasy znajduje siĊ XIX-wieczny KoĞciół pw. Ducha ĝwiĊtego, waĪny zabytek Szlaku Architektury Drewnianej. Projektowany łącznik przebiega w całoĞci na terenie gminy Wieliczka w Podstolicach.

0,0 + 0,3 km Początek szlaku, połączenie z trasą nr 8; Podstolice - górna czĊĞü doliny potoku
Ze skrzyĪowania ruszamy w dół doliny Podstolanki, początkowo bez deniwelacji i po 0,3 km dojeĪdĪamy do widocznego po prawej stronie Parku rozrywki Podstolice Ski&Adventure.

0,3 + 0,83 km Park Rozrywki Podstolice Ski
Podstolice-SKI oĞrodek narciarsko-rekreacyjny oferujący w sezonie letnim moĪliwoĞü zorganizowania wolnego czasu poprzez wszelakie imprezy okolicznoĞciowe (taneczne, doĪynki itp.). Całoroczna restauracja. Oferta parku
jest stale poszerzana wiĊc naleĪy mieü nadziejĊ, Īe bĊdzie to miejsce coraz bardziej przyciągające turystów jadących w
przyszłoĞci projektowanymi szlakami. Sugerowane stanowisko informacyjne W-01, oraz postaranie siĊ o certyfikat
miejsca „Przyjaznego Rowerom”.
NastĊpnie 0,83 km to coraz bardziej stromy podjazd do centrum Podstolic. Po 0,66 km szlak skrĊca w lewo i
prowadzi wąską drogą stromo do góry, by po kolejnych 0,17 km doprowadziü do drogi nr 53/2 w centrum wsi.
Stąd jadąc w lewo na zachód po 0,09 km moĪemy dojechaü do widocznego juĪ ze skrzyĪowania, drewnianego
koĞcioła ĝw. Ducha.

1,13 + 0,2 km skrzyĪowanie dróg w centrum Podstolic
SkrĊcamy w prawo na wschód i mijając po 0,05 km sklep i przystanek autobusowy po nastĊpnych 0,15 km łagodnego zjazdu szlak doprowadza do kamiennego krzyĪa, przy którym spotykamy znaki zielonego szlaku rowerowego
gminy Wieliczka.

1,33 km koniec trasy; kamienny krzyĪ, połączenie z zielonym szlakiem gminy Wieliczka; stanowisko informacyjne SG-11.

Uwagi i podsumowanie:
- szlak moĪe byü realizowany bez przeszkód pod warunkiem realizacji szlaku zielonego (tr. 8).

zał.:
- km trasy,
- mapa przy trasie 8
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TRASA nr 9
PODSTOLICE - SZLAK GM. WIELICZKA
odcinek
1
2
3
4
5

Podstolice; szlakiem ziel, (tr.8), droga nr 243
Park Rozrywki Podstolice Ski&Adventure
skrzyĪowanie dróg w centrum Podstolic
sklep, przystanek autobusowy
kamienny krzyĪ, zielony szlak gminy Wieliczka

cały szlak na terenie gminy Wieliczka

ODC.
0,00
0,30
0,83
0,05
0,15

KM

gmina

0,00 SG-09; Wieliczka
0,30
1,13
1,18
1,33 SG-11; Wieliczka
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SZLAK SPACEROWO-DYDAKTYCZNY
LAS BRONACZOWA 5,7 km
Las Bronaczowa jest jedynym i najwiĊkszym, liczącym blisko 800 ha pow., zwartym kompleksem leĞnym połoĪonym w najbliĪszym sąsiedztwie południowych granic Krakowa, a tym samym na terenie LGD „Blisko Krakowa”.
Zajmuje obszar około 800 ha pokrywając rozciągający siĊ na linii wsch.-zach. rozległy garb, pociĊty licznymi dolinkami, jarami i wnoszący siĊ przeciĊtnie do 100 m ponad otaczające go doliny Głogoczówki – Skawinki oraz Włosanki. Turystyczny i edukacyjny potencjał Lasu Bronaczowa pozostaje dotychczas słabo wykorzystany, a przebiegające
jego głównym grzbietem szlaki zielony i niebieski nie ukazują krajobrazu i zróĪnicowanej szaty roĞlinnej. Omijają
równieĪ godny uwagi rezerwat leĞny „Kozie Kąty” chroniący drzewostan bukowo-jodłowy, okreĞlany jako „dowodowy” dla krainy Pogórza Karpackiego. SytuacjĊ tĊ stara siĊ zmieniü niniejsza koncepcja proponując obok szlaków rowerowych wytyczenie szlaku spacerowo-edukacyjnego, o okrĊĪnym charakterze, prowadzącego skrajem rezerwatu
„Kozie Kąty”, z punktem wyjĞcia w Radziszowie przy placu, na początku ul. Spacerowej. NiĪej zaprezentowana propozycja przebiegu szlaku uwzglĊdnia plany Stowarzyszenia „Nasz Radziszów” załoĪenia ĞcieĪki dydaktycznej do
wsp. rezerwatu „Kozie Kąty”.
Proponowana ĞcieĪka liczyłaby 6,33 km wraz z dojĞciem do Lasu Bronaczowa. PrzeciĊtnie czas przejĞcia wyniósłby około 1,5 godz. Jednak z uwagi na konfiguracjĊ terenu, planowane tablice czas jej przejĞcia naleĪy wydłuĪyü
do 3-4 godzin.
Zakładany początek dojĞcia do szlaku – plac u zbiegu ul. Podlesie i Spacerowej w Radziszowie, skąd dojĞcie
do szlaku za znakami projektowanego szlaku rowerowego 0,3 km. Przy placu wskazane umieszczenie tablicy informacyjnej, w tym mówiącej o Radziszowie i zachĊcającej do zwiedzenia obiektów w centrum wsi.

0,0 + 0,8 km umowny początek trasy – koniec ul. Spacerowej w Radziszowie; początek Drogi Wojskowej
przez Las Bronaczowa; stanowisko informacyjne S-16 wraz tablicą ogólnoinformacyjną o Lesie Bronaczowa.
Wnet za szlabanem skrĊcamy w pierwszą odchodzącą z lewej drogĊ, która prowadzi obok opuszczonego drewnianego,
typu campingowego, domku. PodąĪamy przez las mieszany, lekko pod górĊ. Wnet, w miarĊ podchodzenia zauwaĪymy,
Īe las mieszany o zróĪnicowanym drzewostanie ustĊpuje buczynie. Nasza droga staje siĊ nieco zerodowana przez wody
opadowe. W pewnym miejscu przechodzimy przez miejsce spływu wód pokryte dylami buczyny. Drzewostan na krótkim
dystansie zmienia siĊ; w jego składzie obserwujemy znaczny udział Ğwierka. Gdy znowu w perspektywie pojawi siĊ buczyna osiągamy skrzyĪowanie leĞnych dróg. W prawo odchodzi wyraĨna droga prowadząca pod górĊ do tzw. Drogi
Wojskowej. Idąc prosto zejdziemy do potoku. Natomiast nasz szlak kieruje w lewo, za drogą której zarys jest widoczny, lecz obecnie jest to ĞcieĪka o odsłoniĊtym mineralnym podłoĪu. Droga – ĞcieĪka sprowadza lekko w dół i nieco dalej przechodzi w czytelną drogĊ leĞną, która zaczyna skrĊcaü łukiem w lewo. Na jej wyraĨnym odejĞciu ku płn. (dalej
droga juĪ zarasta) szukamy odchodzącej prostopadle od prawej innej drogi, która bĊdzie sprowadzaü do widocznej,
głĊbokiej doliny. SkrĊcamy za odszukaną drogą w prawo i schodzimy w dolinĊ. Po kilkudziesiĊciu m drogĊ zagradza
stos bukowych gałĊzi (lipiec 2011 r.), specjalnie tu zebranych. Tu teĪ, tuĪ nad skarpą nad potokiem droga siĊ koĔczy.
Schodzimy bardzo stromo, dalej małym Īlebikiem na terasĊ potoku, przechodzimy na jego drugi brzeg i skrĊcamy w prawo, idąc wzdłuĪ jego brzegu kilkadziesiąt m. Trudno opisaü miejsce, w którym naleĪy skrĊciü w lewo. ZauwaĪymy z pewnoĞcią przeĞwit w drzewostanie, a patrząc uwaĪnie dostrzeĪemy Ğlad drogi wyprowadzającej w górĊ
zbocza. Droga początkowo jest mało znaczna, a w jej rejonie moĪna zauwaĪyü Ğlady prac leĞnych. W miarĊ podejĞcia
w górĊ zbocza droga staje siĊ wyraĨniejsza prowadząc przez wĞród buczyny. Mijamy granicĊ rezerwatu na niezbyt
znacznej linii oddziałowej i po 150 m idąc juĪ wyraĨną drogą leĞną osiągamy grzbiet wzniesienia, gdzie droga kieruje
nas w prawo, jakby „główna”. Od lewej odchodzi wĊĪsza, mniej znaczna w kierunku widocznego w odległoĞci kilkudziesiĊciu m czerwonego szlabanu.
Na opisanym odcinku konieczne jest wykonanie schodków w formie pochylni połoĪonej w opisanym Īlebie
oraz kładki przez potok.

1,30 + 0,93 km rejon szlabanu leĞnego od strony zach. na zach. granicy rez. „Kozie Kąty”
Po opisanym wyĪej skrĊcie podąĪamy około 190 m do rozjeĪdĪonego skrzyĪowania, od którego moĪna wybraü
dany wariant trasy:
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A. bardziej w głąb rezerwatu celem przejĞcia mrocznym lasem jodłowym, ponad wąwozikami
B. granicą rezerwatu, bardziej wygodną i Ğwietlistą drogą.
W wariancie A – naleĪy odszukaü na skrzyĪowaniu drogĊ na wprost. Jest to nieco trudne, gdyĪ opadłe liĞcie buka zacierają jej Ğlady. Ukierunkowaü nas moĪe zwalony Ğwierk, za którym droga jest juĪ dobrze widoczna. Jest poroĞniĊta nieco trawą, ale dalej odsłania siĊ nawierzchnia mineralna. Od lewej widoczna dolinka – nie naleĪy przypadkiem skrĊciü na drogĊ kierującą ku niej, a utrzymywaü kierunek na wsch. Droga prowadzi wĞród bukowo-jodłowego
lasu. Fragmentarycznie zamienia siĊ w leĞną ĞcieĪkĊ. Obchodzimy bajorko, mniej wiĊcej na wysokoĞci widocznej od
lewej dolinki; po prawej ogromny okaz jodły. Wnet ĞcieĪka staje siĊ trawiasta i skrĊca łukiem w prawo doprowadzając
do poroĞniĊtej trawą linii oddziałowej, którą dochodzi trasa w wariancie B.
W wariancie B – idziemy dalej niespełna 200 m szeroką i rozjeĪdĪoną drogą, aĪ do napotkania urzĊdowej tablicy informacyjnej o rezerwacie „Kozie Kąty”.


Mniej wiĊcej na opisanym odcinku Stowarzyszenie „Nasz Radziszów” projektuje załoĪenie ĞcieĪki edukacyjnej.
Niestety dotychczas nie dysponuje mapą projektowanego przebiegu oraz koncepcją tablic informacyjnych. Stąd opracowany własny przebieg trasy oraz na koĔcu opisu propozycje tablic informacyjnych.


Kilkadziesiąt m za wsp. tablicą, skrĊcamy skosem na liniĊ oddziałową. Nie jest ona zbyt tu widoczna, lecz jej
przebieg i dalszy marsz okreĞlają malowane na drzewach zielone paski granicy rezerwatu. Idąc wzdłuĪ granicy za
fragmentem poroĞniĊtym wysokim runem ujrzymy dalszy bieg wsp. linii oddziałowej. Jest ona pokryta trawą i prowadzi pomiĊdzy dorodnym drzewostanem jodłowym a młodnikiem buczyny. Droga jest Ğwietlista, nieznacznie wznosi siĊ.
Na skraju buczynowego młodnika od lewej dochodzi mało tu znaczna ĞcieĪka, którą poprowadzono wariant A.
Wnet droga zaczyna traciü prosty przebieg skrĊcając nieco w prawo, wkraczamy w zwarty las idąc szeroką
gruntową ĞcieĪką, która opada w zagłĊbienie początku widocznej od lewej dolinki, a nastĊpnie skrĊca ponownie łukiem w prawo i tracąc wyraĨną gruntową nawierzchniĊ wyprowadza na leĞną drogĊ o kierunku płn.-płd., którą ma
prowadziü rowerowy szlak czerwony (tr. nr 2). Idąc z przeciwnego kierunku – naleĪy zwróciü uwagĊ na pochylony
słupek oddziałowy z nr 19 i szukaü ĞcieĪki, bliĪej duĪego pnia po ĞciĊtym drzewie. SkrĊcamy w prawo, podchodzimy
pod górkĊ, by dalej płaskim odcinkiem osiągnąü szeroką drogĊ od prawej, prowadzącą od tablicy rezerwatowej, z
ominiĊciem jednak rezerwatu. Nie zmieniając kierunku ponownie pod górkĊ wychodzimy wsp. szeroką na zakrĊt Drogi
Wojskowej, którą obecnie biegną szlaki piesze zielony i niebieski. Przy skrzyĪowaniu kontener na Ğmieci.

2,23 + 1,56 km Droga Wojskowa; zakładany wĊzeł szlaków – stanowisko informacyjne S-09 (drogowskazy,
mapa szlaków)
Kierujemy siĊ na płd. szlakiem niebieskim, który sprowadza 0,45 km lekko opadającą Droga Wojskową do najbliĪszego skrzyĪowania, mijając od prawej ogrodzenie leĞnej szkółki. Po prawej na soĞnie – drogowskazy szlaków pieszych. SkrzyĪowanie obecnie jest wykorzystywane na składnicĊ drewna, zaĞ tabliczki zabraniają wstĊpu w las. Istotnie,
po skrĊcie szlaku droga jest rozjeĪdĪona doĞü mocno skutkiem zwózki drewna. Nieco dalej – jej nawierzchnia poprawia, lecz w wielu miejscach jest zawalona gałĊziami buczyny. Schodzimy poĞród buczyn, cały czas ostro w dół, praktycznie 0,65 km, aĪ do strumyka, stanowiącego dopływ potoku Pasieka. Blisko potoku droga, a raczej szeroka tu ĞcieĪka skrĊca łukiem wygiĊtym w prawo, obchodząc wykroty i sprowadza ostro w dół do potoku. Bród jest rozjeĪdĪony,
błotnisty i trzeba szukaü dogodnej przeprawy (zalecane z prawej strony). Po przejĞciu na drugi brzeg – droga skrĊca
w lewo, nastĊpnie w prawo, do kolejnego cieku, tj. potoku Pasieka. Schodzimy stromo, lecz wygodnie, a po przejĞciu
strumyka, doĞü uciąĪliwe jest wejĞcie na drugi brzeg, który rozcinają dwie głĊbokie koleiny zapewne wyjeĪdĪone, sądząc po Ğladach, przez uprawiających tu motocross.
Obie przeprawy bĊdą wymagały ponownego sprawdzenia w wypadku podjĊcia decyzji o realizacji szlaku. Zapewne konieczne bĊdzie, tak to wynika z obecnej oceny, wybudowanie kładek.
Od brodu niby-droga, raczej ĞcieĪka wznosi siĊ doĞü ostro, prowadząc juĪ przez las mieszany. Po 0,36 km podejĞcia dochodzimy do szlabanu na granicy lasu, oraz kamiennej wzniesionej w 2005 r. kapliczki poĞwiĊconej Janowi
Pawłowi II, obok której, pod drzewami znajduje siĊ drewniana ława.




Krzysztof Florys; e-mail: krzysztof.florys@gmail.com; 601-698-175 / Krzysztof J. Pucek; e-mail: kjpucek@interia.pl; 602-520-014

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



3,79 + 1,94 km koniec szlaku
W tym miejscu opuszczamy szlak niebieski, który prowadzi dalej na płd. miĊdzy widoczne zabudowania Głogoczowa Zamłynia i skrĊcamy na zach., lecz uwaga !, nie za kamienistą drogą prowadzącą skrajem lasu, którą bĊdzie
wiódł szlak rowerowy (tr. nr 2) a za gruntową drogą prowadzącą przez las. Idziemy na zach., skrajem lasu, równolegle wspomnianej kamienistej drogi publicznej. Wnet nasza dróĪka zamienia siĊ w leĞną ĞcieĪkĊ. Po 0,36 km od prawej
widoczny zielony szlaban leĞny. TĊdy moĪna za szlakiem rowerowym zejĞü do pĊtli autobusu miejskiego pod szpitalem
w Radziszowie, albo rzeczoną drogą, albo przy wykorzystaniu odchodzącej od niej dalej ĞcieĪki, która prowadzi na teren szpitala. Od szlabanu wkraczamy na 0,5 km odcinek projektowanej przez kierownictwo szpitala ĞcieĪki zdrowia.
Nie zmieniając kierunku idziemy dalej leĞną ĞcieĪką, która zaczyna łagodnie opadaü. Zaczyna zmieniaü siĊ leĞny
krajobraz; podszyt stopniowo ustĊpuje, a las staje siĊ bardziej przejrzysty ze sporym udziałem buka. Po 0,5 km marszu
naleĪy skrĊciü w odchodzącą skoĞnie od prawej trawiastą drogĊ (pierwszą od szlabanu). JeĞli ją przeoczymy, to nic siĊ
nie stanie, gdyĪ wnet dojdziemy do betonowych słupów po ogrodzeniu przedwojennego sanatorium i do ĞródleĞnego
boiska, które naleĪy przeciąü, by ponownie znaleĨü siĊ na właĞciwej drodze. Podobnie nasza droga, trawiasta ze Ğladem pieszej ĞcieĪki w Ğrodku wnet doprowadza do pisanych słupów oraz boiska od jego północnej strony. Rozpoczynamy zejĞcie w dolinĊ potoku Pasieka wyraĨną ĞcieĪką wydeptaną w Ğrodku zarysu nieuĪywanej obecnie przez leĞników drogi. Powoli zmienia siĊ obraz lasu, który przybiera charakter boru mieszanego. Po około 0,3 km od boiska droga zakrĊca i nieoczekiwanie wychodzi na rozjeĪdĪony po zrywce drewna teren, a w zasadzie drogĊ transportu pozyskanego drewna, z głĊbokimi koleinami od kół ciągników. W dole widaü plac - składnicĊ drewna oraz bród na potoku
Pasieka. Jest on skutkiem przejazdu maszyn szeroki, a jego przejĞcie obecnie, po połoĪonych dylach jest doĞü trudne.
Tak, jak w uprzednio opisanych przypadkach, miejsce przejĞcia przez PasiekĊ naleĪy sprawdziü przed podjĊciem decyzji o znakowaniu szlaku.
Po przekroczeniu brodu kierujemy siĊ przez wsp. plac w lewo i szeroką, kamienistą drogą dochodzimy do punktu wyjĞcia, tj. na początek Drogi Wojskowej.

Uwagi, podsumowanie:
- szczegółowy projekt winien byü uzgodniony z NadleĞnictwem MyĞlenice oraz w zakresie rez. ”Kozie Kąty”
z Regionalną Dyrekcją Ochrony ĝrodowiska w Krakowie, do której naleĪy równieĪ zwróciü siĊ o pomoc w fachowym
opracowaniu tablic informacyjnych o treĞci przyrodniczej.
- realizacja winna nastąpiü wczeĞniejszej bieĪącej ocenie miejsc trudnych do przejĞcia, a opisanych wyĪej,
przy załoĪeniu uprzedniego przed znakowaniem wykonania kładek oraz schodków-pochylni na zejĞciu do potoku
przez rez. „Kozie Kąty”,
- na trasie szlaku wskazane wystawienie 4-6 ław drewnianych.

Propozycja treĞci tablic:
- tablica o Radziszowie, historia, itp. (na początku ul. Spacerowej)
1. tablica ogólna – ogólne informacje o Lesie Bronaczowa, w tym wyjaĞnienie nazwy; mapa;
nakazy zachowania siĊ, itp.
2. las (bór) mieszany
3. kwaĞna buczyna niĪowa; buczyna karpacka (moĪna powtórzyü w 2-ch miejscach)
4. erozyjna działalnoĞü potoku
5. gleba (przy potoku; zabarwiona na czerwono zapewne od związków Īelaza)
6. młaki przypotokowe
7. drzewostany jodłowe (szersze informacje niĪ na tablicy urzĊdowej)
8. fauna, w tym awifauna
9. gospodarka leĞna
+ na wejĞciu do rezerwatu „Kozie Kąty” z obu stron tablice urzĊdowe z nakazami zachowania siĊ.
zał.
- kilometraĪ trasy
- mapa topograficzna 1:10 tys.
- w aneksie – mapa leĞna
Krzysztof Florys; e-mail: krzysztof.florys@gmail.com; 601-698-175 / Krzysztof J. Pucek; e-mail: kjpucek@interia.pl; 602-520-014

SZLAK SPACEROWO-EDUKACYJNY
Las Bronaczowa
odcinek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ODC.

Las Bronaczowa, koniec ul. Spacerowej, szlaban
trójkątne skrzyĪowanie dróg, skrĊt
granica rezerwatu ; linia oddziałowa
droga pod szlabanem czerwonym
skrzyĪowanie dróg
połaczenie wariantów AiB
droga płn.-płd.
Droga Wojskowa
skrĊt z Drogi Wojskowej
potok Pasieka
skraj lasu pod Głogoczowem
rejon szlabanu zielonego
skrĊt przed boiskiem
bród na Pasiece
koniec szlaku, jak pkt. 1

0,00
0,80
0,35
0,15
0,19
0,37
0,10
0,37
0,45
0,65
0,36
0,33
0,55
0,70
0,36

dojĞcie od początku ul. Spacerowej

0,30

KM

gmina

0,00 gm. Skawina; S-16
0,80
1,15
1,30
1,49
1,86 wariant B dłuĪszy 0 0,08 km
1,96
2,23 S-09
2,78
3,43
3,79
4,12
4,67
5,37
5,73

2

orientacyjne na zaznaczonym odcinku
Stowarzyszenie "Nasz Radziszów"
projektuje za³o¿enie œcie¿ki edukacyjnej

wariant A

0,37
szlaban czerwony

0,19

œlad drogi

0,15

10

wariant B

0,19

0,1

0,26
0,37

tablica informacyjna rezer.

0,35
szlak nie istnieje - b³¹d na podk³adzie mapy

odcinek wkreœlony
na podstawie zapisu GPS,
tak¿e km na podstawie œladu GPS

2

4

strome zejœcie, przeprawa przez potok

S-09

ogrodzenie szkó³ki lesnej

0,45

0,8

4

10

DRO

OWA

OJSK

GA W

S-16

16

10
1872/2

0,65

0,36
1892

miejsce trudne, dwukrotne
przekraczanie potoku

dzia³ki gminne
dg 1861/oRadzisz.

odcinek szlaku, którym ma
przebiegaæ projektowana
œcie¿ka zdrowia szpita

10
obecnie skutkiem zwózki
drewna - bród, trudny do
przejœcia

0,7
0,36

boisko

0,55

10 0,33
szlaban leœny

16

furtka na ty³ach szpitala
oraz zaznaczone orientacyjnie
œcie¿ki doprowadzaj¹ce do szlaku

gmina Skawina

kapliczka JP II

S-08

STOWARZYSZENIE LGD "BLISKO KRAKOWA"
PROJEKT SIECI SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH
dla gmin Czernichów, Mogilany, Skawina i Œwi¹tniki Górne

TRASA nr 10
- szlak spacerowo-edukacyjny

Rys./mapa nr 1/1
skala - 1: 10000

Ÿród³o: geoportal.gov.pl

opracowanie: mgr Krzysztof Florys
mgr Krzysztof J. Pucek

Kraków/Skawina lipiec 2011

gmina Myœlenice

16

TRASA nr 11 - KONNA
BOREK SZL. - ZELCZYNA - KRZĉCIN - BOREK SZL.
odcinek
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Borek Szlachecki

ODC.

Zelczyna skrĊt do KrzĊcina
KrzĊcin, dr. pow. 2171K
KrzĊcin, przejĞcie dr. pow. 2171 K
KrzĊcin przejĞcie przez wieĞ ponownie do dr. 2171 K
przejĞcie dr. pow. 2171 K
KrzĊcin skrzyĪowanie za cmentarzem
Borek Szlachecki

0,00
1,00
0,62
1,15
0,21
0,61
0,12
0,18
1,63

dojĞcie do oĞrodka jeĪdzieckiego w Borku Szl.

0,19

Zelczyna, droga z KrzĊcina

KM
0,00
1,00
1,62
2,77
2,98
3,59
3,71
3,89
5,52

gmina

0,21

DP

21
7

1K

0,61

0,12

0,9
0,18

0,63

dg

Kr
7/o
84

zê

cin

K
4/o
64

cin

0,6
6K

0,4

oœrodek jeŸdziecki

STOWARZYSZENIE LGD "BLISKO KRAKOWA"

8
01 0
r 6 ji
n
a
ac
czn ltyw
bli
pu reku
do
dg

ê
rz

1,0

0,19

21 7
1K

opracowanie: mgr Krzysztof Florys
mgr Krzysztof J. Pucek

TRASA nr 11 - szlak konny

Kraków/Skawina lipiec 2011

Ÿród³o: geoportal.gov.pl

skala - 1: 10000

Rys./mapa nr 1/1

PROJEKT SIECI SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH
dla gmin Czernichów, Mogilany, Skawina i Œwi¹tniki Górne

dg

0,9
dg
64

dg - publiczna nr 601044K

cin
zê
4/o
Kr

in

dg 301
/oKrzê
c

rzêcin

dg 202/oK

w ca³oœci

0,8

0,35

0,62

oœrodek jeŸdziecki

DP

WĉZŁY SZLAKÓW - PUNKTY INFORMACYJNE
miejsce
S-01
S-02
S-03
S-04
S-05
S-06
S-07
S-08
S-09
S-10
S-11
S-12
S-13
S-14
S-15
S-16
S-17
S-18

Skawina
wejĞcie do Parku Miejskiego
Piastowska/Tyniecka - most
Kopanka, dojazd do promu
Facimiech, droga z Ochodzy
Sosnowice PrzyĞnica I
Garcowiec
Wola Radziszowska
Radziszów szpital
Las Bronaczowa
Radziszów Kwiatowa
Sosnowice PrzyĞnica II
KrzĊcin w polach
Chorzyny
Radziszów, ul. Leniecka
Radziszów, ul. Spacerowa
Las Bronaczowa - szlaban
Radziszów centrum
Pozowice

Czernichów
C-01 Pasieka, prom
C-02 Czernichów centrum
inne - do odrĊbnej inwentaryzacji

M-01
M-02
M-03
M-04

SG-01
SG-02
SG-03
SG-04
SG-05
SG-06
SG-07
SG-08
SG-09
Sg-10
SG-11

Mogilany
Las Bronaczowa
Mogilany centrum

Konary Skrzyszów
WłosaĔ
ĝwiątniki Górne
ĝwiątniki Górne centrum
Swiątniki Górne - cmentarz
Olszowice OSP
ĝwiątniki Grn., ul. Bruchnalskiego
Łyczanka kaplica
Byszyce
Rzeszotary pĊtla
Rzeszotary stadnina
Podstolice
Ochojno galeria
Podstolice

szlak
1,2
1,2
2
2,3,3A
2, 3
2, 4
2, 12
2
2, 4, 10
2, 5
3
3
3, 4
4, 12
4, 10
4, 10
5, 12
6

uwagi
tabl. infor. - duĪa

tabl. infor. - duĪa; drog. koĞciół i izba reg.
duĪy słup drewniany
początek szlaku
kierunkowskazy

tabl. inf.-duĪa
słup drewn.
tabl. inf.-duĪa

6

drog.
4
4
3
4
4
3
5
3
8
3
1
2
3
4
3
4
4
2
64

słup drewn.
tabl. inf. duĪa

7

7
7
7
7
8
8
8
8
8,9
8
9

tablica informacyjna

na kaĪdym stanowisku zalecane umieszczenie tabliczki z ostrzeĪeniem.

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
11

1

1
1

1

2

odnowienie rusztow.

4, 16
4,17,18
4, 7

mapki

5
4
3
2
14
5
2
2
3
2
2
2
2
3
2
1
26

1
1
2

1
1
1
1
1
1
6

słupki
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
22

1
2
1
1
5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

ZESTAWIENIE DRÓG WYKORZYSTANYCH POD SZLAKI ROWEROWE
trasa
2
3

drogi wojewódzkie
953
953

Grabie; od dg z Sosnowic do dg do LeĔcz
Gołuchowice od dg do KrzĊcina do dg do Jurczyc

km
0,23
0,76
0,99

7
7
7
8
8
8

drogi powiatowe - ZDP pow. krakowski
Wola Radzisz. od dg z Garcowca do skrĊtu na kładke
1786K
Radziszów od ul. Lenieckiej do ul. Torowej
1939K
od granicy pow. do pĊtli pod szpitalem
1940K
Radziszów od dg ze stacji PKP do ul. Spacerowej
2173K od dg z Radziszowa Zadworza do skrzyz. Buków
KrzĊcin od dg z Sosnowic do dg do Gołuchowic
2177K
prom na WiĞle (granica pow.) - dg Czernichów Pasieka
2183K
Skawina, ul. Piastowska do ul. do stawu Samborek
2187K
od mostu na kanale Łącz.-Skaw. do Ochodza dg do Facimiecha
ĝwiątniki Górne - od Ğw. Stanisława do ul. ks. St. Konieczniego
1992K
ĝwiątniki Górne - od ul. ks. St. Konieczniego do ul. RóĪanej
ĝwiątniki Górne - od ul. RóĪanej do granicy z Konarami
Mogilany od ul. Krótkiej do granicy z Włosanią
ĝwiątniki Górne - od Ğw. Stanisława do ul. MyĞlenickiej
1992K
Rzeszotary Dolne - od wlotu szlaku z ŁyczaĔskiego lasu do skrĊtu w drogĊ nr 1174
Konary - od dg ze ĝwiątnik do dg w stronĊ Mogilan
2168K
Olszowice - od dg z Gaci do drogi 139
1942K
1943K
ĝwiątniki Górne - od ul. Granicznej do ul. ĝw. Stanisława
ĝwiątniki Górne - ul. MyĞlenicka
1950K
2030K
Rzeszotary Dolne - od wlotu dg prowadzącej od boiska do skrĊtu dg 1178
2167K
Ochojno Górne - od wlotu dg 681 do skrĊtu w dg 701

0,40
0,90
0,09
0,15
1,12
1,37
0,17
0,45
5,13
0,06
0,29
0,17
0,27
1,68
0,37
0,09
0,84
0,13
0,38
0,51
0,17

7

drogi powiatowe - ZDP pow. myslenicki
Kryzwaczka od dg do Skotnicy do dp 1940K
1939K
od dp 1939K do granicy pow.
1940 K
od granicy powiatu do ul. Granicznej w Madejkach Sieprawskich
1946K

0,17
0,70
0,01

9

drogi powiatowe - ZDP pow. Wielicki
2029K
od wlotu dg 243 do koĔca trasy

0,2

2
4
2
2
3
6
2
7

8

dróg krajowych - brak

RODZAJE NAWIERZCHNI DRÓG NA SZLAKACH ROWEROWYCH
trasa
1

asfalt
1,53

szuter
1,05

grunt

inne
1,76
wały
0,43
trylinka
1,00

2

28,77

2,44

4,32

3
4

3,55
5,28
5,74

1,2
1,2
7,67

2,55
1,45
2,11

5

1,52

6

6,52

0,89

7

11,39

2,05

2,53

15,97

8

11,44

1,37

1,10

13,91

9

1,33

0,82

ogółem
uwagi
wały do udroĪnienia
4,34
35,96
8,30
7,93
16,34
1,52

asfalt i recyklina - liczone łącznie

7,41

1,33

0,43 trylinka; liczone bez odc. 2,58 z tr. 1
wały 2,48; razem 38,44
inne - wliczono odc. do udroĪnienia
wariant dr. 953
inne -betonowa ĞcieĪka w Radziszowie

ZESTAWIENIE DRÓG GMINNYCH NIEUTWARDZONYCH
WYKORZYSTANYCH POD NOWE SZLAKI ROWEROWE
TRASA

NR DROGI KATASTR.

ODC.
gmina Skawina
droga w obrĊbie działki 202 - staw Samborek
wzdłuĪ wału Skawinki
od dk 44 do dg granicy gminy
od dg do LeĔcz do dg Wierzbanówka
od dg Grabie-LeĔcze do lasu
od lasu do dg 152 (jak niĪej)
od dg 150 do dg Wola Radz.-Chorzyny
od Lasu Bronacz. do dg ul. Jagodowej
przedłuĪenie ul.DĊbca do granicy gm.
od zabudow. do koĔca
od dg 73 Gołuchowice do koĔca
od dg 705 do zabudowaĔ
od potoku Mogiłka do zabudow.
od ostatniego bud. (dz. 52) do koĔca

KM

UWAGI

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4

202/Skawina
29/Skaw.
807/Wielkie Drogi
52/Grabie
224/Grabie
150/Wola Radz.
152/Wola Radz.
1640/1/Radziszów
4207/2/Skawina
847/KrzĊcin
705/KrzĊcin
73/Gołuchowice
276/1/Jurczyce
352/Wola Radz.

2
4
7
7

37/Buków
262/WłosaĔ
253/WłosaĔ

gmina Mogilany
przedłuĪenie ul. DĊbca w Skawinie
dol. ŁaĨnika od Celin do Skrzyszowa
od działki 261 do dg 253
od koĔca działki 267 do dg 454

7
7

454/WłosaĔ
745/WłosaĔ

od dg 253 do dg 535
od działki 741 do koĔca działki 843/3

0,15
0,25 dolina rzeki z kładką
0,30 do odtworzenia
0,17 do odtworzenia
do poprawy + budowa
0,56 kładki/mostka
0,49 do poprawy

7

313/Olszowice

gmina ĝwiątniki Górne
od ul. Wspólnej do dg 301

0,88 do odtworzenia

8
8

9/Łyczanka
307/Łyczanka

gmina Siepraw
od dg 13 do dg 307
od dg 9 do dp 1992K

0,38 do poprawy
0,72 do poprawy

264/1 / Mogilany

0,30
0,39
0,65
0,28
0,25
0,30
0,22
0,19
0,42
0,82
0,65
0,45
0,65
0,49

drobna naprawa

czĊĞciowo szuter

do poprawy
do poprawy
do odtworzenia
do poprawy
do poprawy

PN

RC
wariant A

RZ

S
wariant B

RC
S
RZ
S
PN
S
S
PN

LAS BRONACZOWA
ZNAKOWANE SZLAKI TURYSTYCZNE
sieæ projektowana (docelowa)
piesze

rowerowe

S szlak spacerowo-edukacyjny PN szlak pieszy niebieski
RZ szlak rowerowy zielony

RC szlak rowerowy czerwony

oprac. Stowarzyszenie LGD "Blisko Krakowa"
Krzysztof J. Pucek; Kraków, sierpieñ 2011.

RC
RC
614/oLeñcze

uwagi:
1. dzia³ka 614 obrêbu Leñcze nale¿y do ALP - nadleœnictwo Andrychów
2. w/g map topograf. 1:10 tys. droga, któr¹ projektowano szlak jest drog¹
graniczn¹ miêdzy gminami Skawina a Kalwaria Zebrzydowska (nadleœnictwami
Myœlenica a Andrychów) - zob. tr. 2 - mapa nr 6/15.

PRZYK£ADY REALIZOWANYCH W OKOLICACH KRAKOWA
MIEJSC DO WYPOCZYNKU

koncepcja modelowa,
³¹cznie z poid³em

model realizowany - prosty;
dwie ³awy oraz stó³

model realizowany
(Dolina Brzoskwinki)

przyk³ady prostych i wandaloodpornych miejsc
do wypoczynku realizowanych w okolicach Krakowa
oraz rusztowañ pod tablice informacyjne

projekt z wykorzystaniem drewna i
jurajskiego kamienia sporz¹dzony
dla Zwi¹zku Gmin Jurajskich przez
adiunkta ASP w Krakowie

projekty wiat i miejsca do wypoczynku
zrealizowane w ramach programu "Jurajski Raj"
w gm. Zabierzów
proj. in¿.arch. Piotr Sobañski

przyk³ad przestrzennego rozwi¹zania punktu
wypoczynkowego w pe³nym zakresie

Czarny Las

szlaki konne

szlaki rowerowe

szlaki spacerowe i dydaktyczne

szlaki piesze

Ratanice

prom

Facimiech

gm. Lanckorona
Podchybie

Piekary

Kopanka

Garcowiec

Cho¿yny

Buków

szpital

Gaj

Konary

G³ogoczów

Ochojno

Olszowice - koœció³

Rzeszotary

Siepraw

ska³a Kopytko

Wieliczka

Wieliczka

gm. Siepraw

£yczanka

Rzeszotary Zagrody

Podstolice

ul. Ekologiczna

Ochojno dwór

Wrz¹sowice

ŒWI¥TNIKI GÓRNE

Konary DPS

Lusina

gm. Myœlenice

W³osañ K¹ty

W³osañ

droga Œwi¹tniki G. - Mogilany

Skrzyszów

"Zakopianka" - droga nr 7

Mogilany

Chorowice

Libertów

Kraków Swoszowice Zdrój

KRAKÓW

Kraków Borek Fa³êcki

Chorowice las

Las Bronaczowa

Radziszów, ul. Kwiatowa

Wola Radziszowska - centrum

Radziszów PKP

Jurczyce

droga nr 953

Borek Szl. - oœr. jeŸdziecki

SKAWINA
Park Miejski

Radziszów - centrum

Kraków centrum
Kraków Tyniec

SCHEMAT SIECI ZNAKOWANYCH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH
(ISTNIEJ¥CYCH I PROJEKTOWANYCH)
NA OBSZARZE DZIA£ANIA STOWARZYSZENIA LGD "BLISKO KRAKOWA"

Borek Szlachecki

prom

Polanka Hallera

Zelczyna

Ochodza

Grotowa

Jeziorzany

D¹browa Szlachecka

R¹czna Podlas

gm. Liszki

Grabie

Krzêcin

droga nr 44

Wo³owice

droga nr 953

Paszkówka
Sosnowice

Wielkie Drogi

Pozowice

Czernichów

Zagacie

WyŸra³

Nowa Wieœ Szlachecka

Jaœkowice

Przeginia Duchowna

rez. Kajasówka

Czu³ówek

gm. BrzeŸnica

BrzeŸnica

stopieñ wodny £¹czany

parking,
pocz¹tek œcie¿ki ornitologicznej

Kamieñ

parking

OPRACOW. KRZYSZTOF FLORYS, KRZYSZTOF J. PUCEK
KRAKÓW 2011
prawa autorskie zastrze¿one

Ratowa

Pod³ê¿e

gm. Alwernia

Rybna

gm. Krzeszowice

Krzeszowice

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

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE SZLAKÓW

a/ załoĪenia ogólne
Generalnie naleĪy załoĪyü, Īe szlaki bĊdą oznakowane znakami malowanymi na istniejących obiektach przydroĪnych, jak słupy, drzewa, budynki, itp., zgodnie z Instrukcją znakowania szlaków turystycznych PTTK oraz w odniesieniu do szlaków rowerowych wg wzorów okreĞlonych w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw
WewnĊtrznych i Administracji z dn. 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170).
W przypadku szlaków rowerowych wyjątkiem od tej reguły jest oznakowanie szlaków znakami R-1 i R-1b (wg
nomenklatury cyt. Rozporządzenia) umieszczanymi w pasie drogowym na odrĊbnych słupkach lub podwieszanych do
istniejącego oznakowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeĔ bezpieczeĔstwa ruchu drogowego i
warunkach ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z zał.). Oznakowanie takie stosowane jest w miejscach, gdzie
nie ma moĪliwoĞci malowania znaków, a sytuacja tego wymaga (np. zmiana kierunku) oraz na przejĞciu szlaku drogami krajowymi, wojewódzkimi czy powiatowymi, takĪe ulicami miast o wiĊkszym natĊĪeniu ruchu kołowego. NaleĪy podkreĞliü, Īe takie oznakowanie, zwłaszcza podwieszane do znaków drogowych, zapewnia lepszą ekspozycjĊ znaków w porównaniu do znaków malowanych, co poĞrednio ma wpływ na bezpieczeĔstwa uĪytkowników szlaków.
Nadto cyt. wyĪej Rozporządzenie z 2003 r. nie przewiduje moĪliwoĞci malowania znaków w pasie drogowym, a wyłącznie oznakowanie w formie tabliczek - znaków R-1 i dalszych. Wprowadzenie takiego oznakowania wymaga sporządzenia tzw. projektu nowej stałej organizacji ruchu i przedłoĪenia go do zatwierdzenia zarządcy drogi zgodnie z
właĞciwoĞcią rzeczową i miejscową przy zasiĊgniĊciu opinii właĞciwego miejscowo komendanta policji. Tryb, sposób
sporządzania projektu…. reguluje w szczegółach Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.
Zgodnie z cyt. Rozporządzeniem projekt nowej stałej organizacji ruchu winien zawieraü plany orientacyjne oraz sytuacyjne z lokalizacją projektowanego oznakowania, a takĪe opisy techniczne. W praktyce jego sporządzenie i zatwierdzanie jest czynnoĞcią pracochłonną i długotrwałą.
Zarysowane rozwiązanie jest podyktowane przede wszystkim wzglĊdami ekonomicznymi i praktycznymi, a takĪe dotychczasową praktyką znakowania szlaków. Malowanie jest taĔsze i wbrew pozorom trwalsze, aniĪeli wystawianie znaków w formie tabliczek (nie tylko w odniesieniu do szlaków rowerowych). Jest mniej podatne na zniszczenia
przez wandali, a poprzez to trwalsze, a w przypadku szlaków rowerowych nie wymaga sporządzania projektu nowej
stałej organizacji ruchu.
Uzupełnieniem oznakowania tras szlaków winny byü tabliczki drogowskazowe z podaniem km oraz gestora
szlaku (dla szlaków rowerowych znaki R-3 - wg cyt. Rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych) rozmieszczane na wĊzłach szlaków i w innych istotnych dla orientacji miejscach, a takĪe tablice informacyjne z mapami szlaków,
najlepiej schematycznymi.
b/ załoĪenia wykonawcze
Szlaki winny byü oznakowane w sposób ciągły oraz dwukierunkowo (w obu kierunkach). Znakowanie w jednym tylko kierunku dopuszcza siĊ na krótkich szlakach spacerowych, i co naleĪy podkreĞliü – okrĊĪnych. Znaki winny
byü rozstawione (malowane) co 200 – 300 m w przypadku szlaków pieszych, rzadziej co 400 - 500 m w przypadku
szlaków rowerowych. Dopuszczalne jest pozostawienie dłuĪszych odcinków bez znaków, gdy nie ma moĪliwoĞci ich
wystawienia (namalowania) w sytuacjach braku skrzyĪowaĔ, gdy przebieg drogi nie budzi wątpliwoĞci, co do biegu
szlaku (np. szlak prowadzi droga polną, od której nie odchodzą inne drogi) Na początku znacząco długich odcinków
bez znaków (np. szlak biegnie wałem rzeki) zaleca siĊ umieszczaü informacje, np. typu: przejĞcie - przejazd bez oznakowania 1,2 km do pierwszego skrzyĪowania. Na skrzyĪowaniach znaki szlaku winny byü umieszczane tak, by kierunek poruszania siĊ nie wzbudzał wątpliwoĞci, tj. za skrzyĪowaniem winien znajdowaü siĊ znak potwierdzający bieg
szlaku.
Znaki winno siĊ malowaü farbami ftalowymi lub alkidowymi na rozpuszczalnikach organicznych; nie zaleca siĊ
stosowania farb akrylowych i innych, szczególnie na rozpuszczalniku wodnym.
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KONCEPCJA SIECI SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH NA OBSZARZE STOWARZYSZENIA LGD „BLISKO KRAKOWA”

Znaki w formie tabliczek winny byü wykonywane na blasze, jak znaki drogowe. W myĞl cyt. Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r.) lico znaków moĪe byü wykonane z folii odblaskowej (typu 1), czego jednak
nie stosuje siĊ, m.in. dla obniĪenia kosztów.
c/ praktyka
Jakkolwiek nie ma ogólnych przepisów regulujących problematykĊ znakowania szlaków, nie tylko rowerowych,
to w praktyce PTTK - szlaki moĪe malowaü (wyznaczaü) osoba po przeszkoleniu, wykazująca znajomoĞü Instrukcji
Znakowania szlaków turystycznych PTTK i po uzyskaniu wewnĊtrznych (organizacyjnych) uprawnieĔ. W załoĪeniach
winno to zapewniaü poprawne merytorycznie oznakowanie szlaku, bez zbĊdnych nakładów osobnego wyznaczania
miejsc, czy obiektów do postawienia znaków.
d/ praktyka a przepisy Rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych i Instrukcji znakarskiej PTTK w odniesieniu do szlaków rowerowych
Cyt. rozporządzenie, jak i instrukcja nie przewidują znaków nakazujących okreĞlone zachowanie siĊ turysty kolarza, bądĨ informujących o przeszkodach na szlaku. Są to przykładowo znaki np. prowadĨ rower i odwołanie tego
nakazu czy znaki informujące o koniecznoĞci sprowadzenia roweru po schodach. Znaki tego typu wprowadzone do
uĪytku w woj. Ğląskim, w doĞü szerokiej gamie, zostały w najbardziej niezbĊdnym zakresie zastosowane takĪe w woj.
małopolskim przy oznakowaniu Szlaku Bursztynowego Kraków – Budapeszt, a takĪe innych szlaków. NaleĪy dodaü,
Īe znaki te nie wzbudzały zastrzeĪeĔ zarządców dróg przy zatwierdzaniu nowej organizacji ruchu.
Praktycznie niespotykanym poza woj. małopolskim elementem oznakowania winny byü tzw. tabliczki z ostrzeĪeniem umieszczane na wĊzłach szlaków, przy drogowskazach, tablicach informacyjnych, itp. Idea zrodziła siĊ z obserwacji zachowaĔ niektórych rowerzystów traktujących szlaki rowerowe, jako swoiste drogi dla rowerów. Tabliczki
takie zastosowano m.in. w rejonie OĞwiĊcimia, na szlakach gm. Gdów, Wieliczka; bĊdą teĪ wprowadzone w br. na
szlakach gm. Olkusz, szczególnie na terenie lasów paĔstwowych.

zał. wzory znaków
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OZNAKOWANIE SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH
stosowane kolory szlaków: czerwony, niebieski, zielony, zó³ty i czarny; szlaki konne - pomarañczowy
znaki zmiany kierunku

znak podstawowy

szlaki piesze
wym. 15 x 9 cm

szlaki spacerowodydaktyczne
wym. 15 x 15 cm

szlaki rowerowe
wym. 20 x 20 cm

szlaki konne
wym. 15 x 15 cm

drogowskazy

PRZYS£OP
5
2h
szlaku pieszego

STAROSTWO
POWIATOWE
W WIELICZCE

UG K£AJ

PUSZCZA NIEPO£OMICKA:
skrót do szlaku
Przyborów (dalej
)

wym. 42 x 20 cm - rowerowe, 45 x 15 cm pozosta³e;
w praktyce stosowane w wym. 35 x 12 cm

tabliczka z ostrze¿eniem
na szlaki rowerowe

ZA EWENTUALNE WYPADKI NA SZLAKACH
NIE PONOSI SiÊ ODPOWIEDZIALNOŒCI.
Ggestor szlaku

“skrzy¿owanie z tras¹ konn¹”

“stromy zjazd”

KONIEC DROGI
SKARPA

znak wymuszaj¹cy
jazdê szlakiem

wym. 15 x 15 cm
“prowadŸ rower”
nakaz prowadzenia roweru
w sytuacjach tego wymagaj¹cych, np. przy przekraczaniu ci¹gów pieszych i jego
odwo³anie
“schody”
znak informuj¹cy o koniecznoœci
prowadzenia roweru po schodach

dawne znaki szlaków rowerowych, spotykane na niektórych szlakach w okolicach Krakowa

wym. 15 x 15 cm

1,3
5,7

szlaku rowerowego

szlaku konnego

SZLAKI ROWEROWE NIE S¥ PRZEZNACZONE DO JAZDY WYCZYNOWEJ
[SPORTOWEJ]. PROSIMY O OSTRO¯N¥ JAZDÊ, PRZESTRZEGANIE
PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO ORAZ NA OBSZARACH LEŒNYCH
STOSOWNYCH REGULAMINÓW I ZARZ¥DZEÑ ADMINISTRACJI LASÓW.

znaki inne na szlaki
rowerowe stosowane
wyj¹tkowo

SZLAKI ROWEROWE
ZIEMI WIELICKIEJ

E

