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Trasa rowerowa nr V 
 

Włodowice - Góra Zborów - Kostkowice - Siamioszyce -  Skarżyce – Włodowice 
 

Łatwa technicznie, jak na tą część Jury, wycieczka prowadząca w znacznej części utwardzonymi drogami. 
W jej trakcie poznamy okolice centrum turystycznego Północnej Jury, jakim bez wątpienia są Podlesice, 
Rzędkowice i Morsko. 
 
Wycieczka na około   6h 
dystans     56km 
czas samej jazdy (średnie tempo) 3:00h 
 
nr miejsce km h:mm opis 

1 Włodowice 0,0 0:00 Rozpoczynamy wycieczkę na rynku we Włodowicach, jedziemy drogą w 
kierunku Rzędkowic, bez znaków! 

2 Włodowice młyn 0,9 0:02 Na zakręcie drogi przy charakterystycznym drewnianym młynie kierujemy 
się na wprost w początkowo asfaltową/szutrową drogę polną bez znaków! 
Po jednej i drugiej stronie widzimy liczne kamionki (małe kamieniołomy), w 
których bez trudu znajdziemy liczne skamieniałości organizmów 
zamieszkujących jurajskie morza. 

3 Rzędkowickie Gaje 
(kamionki) 

3,1 0:10 Kamienisty zjazd, po prawej głębokie wyrobisko, na poprzecznej drodze w 
prawo i dalej zielonym szlakiem pieszym między wyrobiskami z ładnym 
widokiem na Skałki Rzędkowickie. 

4 Rzędkowice  
bar "Pod Skałką" 

4,9 0:15 Po krótkim podjeździe asfaltową drogą po lewej stronie bar Pod Skałką, my 
skręcamy w prawo polną drogą trawersujemy zbocze pod samotną iglicą 
Wysokiej i zielonym szlakiem pieszym przejeżdżamy podnóżem 
skalnego muru. Główny pas skał zamyka masyw Okiennika Rzędkowickiego 
z obszernym schroniskiem skalnym, oknem w części szczytowej. Miejsce o 
wybitnych walorach obronnych było w przeszłości wielokrotnie 
wykorzystywane jako schronienie. 
Opuszczając otwartą przestrzeń szlak sprowadza nas w leśną dolinę. 

5 zejście szlaków  7,6 0:28 Leśne skrzyżowanie szlaków, dalej jedziemy zgodnie z zielonym szlakiem 
pieszym. Krótki podjazd na przełęcz między G. Sulmów oraz G. Sowią i 
szybkim kamienistym zjazdem osiągamy asfalt pod Górą Zborów. 

6 droga 792  
pod Górą Zborów 

8,6 0:33 Na asfalcie w lewo i przy granicy lasu zjeżdżamy po skoście w prawo na 
leśną ścieżkę, którą prowadzi szlak edukacyjny. Można jechać również 
asfaltem, jednak ze względu na duży ruch lepiej tego unikać. 
Na wprost nas wznosi się skalisty wierzchołek rez. Góra Zborów, z 
bogactwem formacji skalnych, w sezonie jest tam prowadzony wypas kóz. 

7 kamieniołom i  
J. Głęboka 

9,2 0:35 Po prawej kamieniołom pod Kruczymi Skałami i przystosowana do ruchu 
turystycznego Jaskinia Głęboka. 
Trochę poniżej kamieniołomu (w stronę drogi) w prawo prowadzi leśną 
drogą czarny szlak rowerowy. Jest to dość szybki odcinek, droga wiedzie 
praktycznie cały czas w dół. 

8 asfalt do Kostkowic 10,8 0:39 Docieramy do asfaltowej drogi, tam w prawo, czerwonym szlakiem 
rowerowym. Można uniknąć monotonnego odcinka asfaltem przejeżdżając 
pod wiaduktem CMK i za nim w prawo trzymając się dna dolinki, aż do 
czerwonego szlaku pieszego. Na nim w lewo i na szczycie wzniesienia przed 
zjazdem w prawo polną drogą, wyjedziemy koło źródeł na Młynach. 

9 Młyny 13,0 0:44 Przy pierwszych domach skręcamy w lewo, pod wiadukt CMK, zgodnie z 
czerwonym szlakiem pieszym. 
Przy potoku warto zboczyć 150m w lewo by zobaczyć źródła krasowe, 
samotne zabudowania po prawej to dawny młyn. 

10 zjazd z asfaltu w prawo 13,5 0:46 Na skrzyżowaniu dróg asfaltowych skręcamy w prawo na leśną drogę 
docierającą do torów CMK, wzdłuż których jedziemy bez znaków! 

11 przejazd pod CMK nad 
zalew 

14,8 0:50 Przejeżdżamy pod torami CMK i tamą na zbiorniku wodnym jedziemy 
bez znaków! do asfaltu. 

12 koniec tamy, asfalt 15,6 0:53 Na asfalcie w lewo, na skrzyżowaniu ponownie w lewo asfaltową drogą na 
szeroką groblę między zalewami, bez znaków! 

13 Dzibice wiadukt CMK 16,8 0:57 Kolejny raz przejeżdżamy pod torami Centralnej Magistrali Kolejowej i 
bezpośrednio za wiaduktem skręcamy bez znaków! w prawo na szutrową 
drogę biegnącą równolegle do torów. Po lewej widok na rozległy Rów Białki 
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14 mostek na Białce 18,0 1:00 Za mostkiem na Białce (w Młynach przejeżdżaliśmy koło jej źródeł) 
skręcamy w prawo po raz ostatni przekraczamy tory CMK. Za torami 
jedziemy leśną drogą cały czas utrzymując się z pobliżu potoku (w prawo), 
aż do rozjazdu na którym „główna” droga skręca w lewo delikatnie pod 
górę i wyprowadza nas na śródleśne pola. Za małą górką na poprzecznej 
piaszczystej drodze w prawo i dalej cały czas prosto, bez znaków! 

15 Marianka 21,0 1:10 Wyjeżdżamy z lasu, zaczyna się szuter, którym docieramy do pętli na 
asfaltowej drodze. Tam skręcamy w lewo na polną piaszczystą drogę 
wspinającą się na otwarte wzgórze, następnie krótki zjazd i między 
ostatnimi zabudowaniami Siemięrzyc rozpoczynamy kolejny podjazd tym 
razem asfaltową drogą. 

16 Siemięrzyce droga 78 22,9 1:17 Zachowując skrajną ostrożność (bardzo duży ruch, spore prędkości) 
przecinamy poprzeczną drogę krajową nr 78 po prawej stacja benzynowa) 
i kontynuujemy podjazd. Przed szczytem wzgórza asfalt przechodzi w 
szuter. Bez znaków! 
Ze szczytu wspaniała panorama tym bardziej, że nie jest to powszechnie 
znane miejsce i raczej nikłe szanse by zobaczyć ją w jakimś przewodniku. 
Przy niskim jesiennym słońcu szczególne wrażenie robią faliste wzgórza 
nad Hutą Szklaną. 
Przed nami bardzo szybki zjazd szutrową drogą, należy uważać na dziury! 

17 koniec zjazdu  24,6 1:22 Na granicy lasu w prawo, szuter przechodzi w piaszczystą leśną drogę. 
Poruszamy się bez znaków! 

18 Zefirek asfalt 25,8 1:26 Pojedyncze zabudowania Zefirka, na nowym asfalcie w lewo, bez znaków! 

19 poprzeczny asfalt 26,3 1:27 Na poprzecznej drodze (przystanek PKS), w prawo, mijamy zabudowania 
Przyłubska, za mostkiem w lewo, bez znaków! 

20 skrót do Siamioszyc  
 

28,5 1:32 Skraj lasu, asfalt odchodzi delikatnym łukiem w prawo, my bez znaków! 
jedziemy na wprost w szutrową drogę między kolonią domków 
letniskowych i bazy harcerskiej. Na początku asfaltu, przy bramie ośrodka 
rozpoczyna się zielony szlak pieszy, który będzie nam towarzyszył do 
następnego punktu. Na pierwszej krzyżówce w lewo. 

21 Siamioszyce 
skrzyżowanie 

30,3 1:37 Skrzyżowanie za przystankiem, mostkiem i drugim sklepem, tu skręcamy w 
prawo na wąską nieutwardzoną drogę między domami. Po chwili w bród 
pokonujemy Więckę i dalej w lewo polną droga wzdłuż koryta potoku w 
cieniu starych wierzb (niecodzienna sceneria jak na centrum Jury) prowadzi 
nas czarny szlak pieszy. 
Bezpośrednio za brodem po prawej stronie jest ciekawa nisza źródliskowa. 

22 szlaban na skraju  
lasu i łąk 

31,8 1:44 Docieramy do szlabanu na skraju lasu i rozległych śródleśnych łąk. Musimy 
na chwilę opuścić szlak i udać się niewyraźną drogą biegnącą w lewo na 
granicy lasu. Ostatecznie doprowadzi nas ona szerokim łukiem w pobliże 
końca łąk gdzie ponownie wrócimy na czarny szlak pieszy (tworzy pętlę). 
Krótki podjazd leśną drogą, od skraju lasu zjazd szutrową drogą do 
asfaltowej drogi, gdzie w prawo. 

23 Suliny przystanek 33,8 1:53 Przy przystanku skręcamy zgodnie z czerwonym szlakiem rowerowym 
w lewo początkowo szutrem, dalej piaszczystą leśną drogą docieramy do 
zabudowań Karlina z wielkim masywem skalnym górującym nad wsią. 

24 Karlin pomnik 35,3 1:58 Koło pomnika i sklepu w centrum Karlina skręcamy w prawo (nie na 
czerwony szlak pieszy, tylko w drugą równoległą drogę biegnącą prawie 
dnem doliny). Szutrową droga bez znaków! jedziemy płytkim wąwozem 
ze sklepieniem utworzonym z grabów do samotnego domu i studni. 

25 Celiny nr 24  
(domy w lesie) 

36,7 2:03 Przy domu w lesie skręcamy w lewo (droga na wprost jest przegrodzona z 
zakazem wstępu) i wąską ścieżką stromo wspinamy się na zbocze doliny, 
las szybko się kończy, zaczynają się nieużytki. Bez znaków! 
Za nami wspaniały widok na Dworski Las. 

26 Karlin Zadąbrowy 37,2 2:07 Ścieżką między domami docieramy do poprzecznego asfaltu, na nim bez 
znaków! w prawo, w Kromołowie koło kościoła chodnikiem w lewo. 
XIVw. kościół wart jest zwiedzenia, o ile będzie otwarty, na cmentarzu 
odrestaurowana w 2008r. przez miłośników kwatera poległych w IWŚ 

27 Kromołow źródło Warty 40,0 2:14 Kromołów, najstarsza dzielnica Zawiercia, poza kościołem warto zapoznać 
się z układem urbanistycznym. Znajduje się tu również duży kirkut i drugi 
cmentarz z czasów IWŚ, oraz oczywiście dwa źródła Warty – jedno pod 
murowaną kapliczką, drugie 200m dalej koło placu zabaw. 
Z pod kaplicy nad źródłem kierujemy się w poprzek pętli MPK gdzie 
znajdziemy znaki zielonego szlaku pieszego, przez dawny rynek 
wyprowadzającego nas na szutrową drogę wiodącą na rozległe wzniesienie 
zajęte przez ogromne pola uprawne. 

28 skręt w lewo za 
Pieckami 

42,8 2:24 Za stromym zjazdem w prawo pod górkę zgodnie z zielonym szlakiem 
pieszym, ponownie wśród rozległych pól. 
Warto wejść na ambonę myśliwską, oraz zboczyć na sam szczyt 
wzniesienia skąd przy dobrej pogodzie mamy doskonała panoramę od 
Włodowic, G. Zborów, przez Smoleń po Hutę Katowice... 
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Szybkim zjazdem docieramy do poprzecznej drogi asfaltowej, warto tu 
przystanąć i zapoznać się z ciekawą tablicą informacyjną. Dalej na wprost 
czerwonym szlakiem pieszym docieramy do Okiennika. 

29 Okiennik Wielki 45,0 2:31 Okiennik Wielki, największy pojedynczy ostaniec na Północnej Jurze, cenne 
stanowisko archeologiczne, znane miejsce wspinaczkowe. Nazwa pochodzi 
od ogromnego naturalnego okna skalnego w szczytowej partii skały. 
Ostaniec można bez problemu objechać w koło rowerem. 
Po zwiedzeniu kierujemy się szutrem w stronę widocznego kościoła w 
Skarżycach zgodnie z żółtym szlakiem pieszym, na asfalcie w lewo. 

30 Skarżyce kościół 46,2 2:34 XVIw. wielokrotnie przebudowywany kościół najprawdopodobniej powstał 
poprzez rozbudowanie istniejącej tu wcześniej wieży obronnej. 
Dalej ruszamy asfaltową drogą w kierunku Morska, prowadzi nas 
czerwony szlak rowerowy 

31 zjazd z asfaltu 47,2 2:36 W połowie zjazdu czerwony szlak rowerowy opuszcza asfalt skręcając w 
prawo na polną drogę, by po 300m skręcić w lewo i szutrową drogą 
doprowadzić do samego Ośrodka Morsko. 

32 Morsko ośrodek 49,6 2:43 Na terenie ośrodka obchodzimy w koło ruiny zamku Bąkowiec i szutrową 
drogą zjeżdżamy w dół doliny, tam w lewo cały czas szutrem czerwonym 
szlakiem rowerowym (inne znakowanie szlaku) 

33 rozjazd na Zaborze 51,3 2:47 Za krótkim fragmentem wyłożonym betonowymi płytami skręcamy w 
prawo i szutrową drogą docieramy do Zaborza, bez znaków! 

34 Zaborze  52,7 2:51 Za transformatorem (przy tablicy info.) skręcamy w lewo i polną drogą 
wjeżdżamy na niewielkie wzniesienie, za nami wspaniały widok na Skałki 
Morskie. Dalej bez znaków! leśną drogą docieramy do asfaltu. 

35 droga  
Morsko - Włodowice 

53,6 2:54 Na asfalcie w prawo, zgodnie z czerwonym szlakiem rowerowym. 
Po drodze mijamy Górę Grdyń w okolicach której miały być przed 
najazdem tatarskim zlokalizowane wczesne Włodowice. 

36 Włodowice 56,6 3:02 Koniec trasy. 
Włodowice są jedną ze starszych miejscowości na Jurze, dość ciekawie 
położone na skraju kuesty, m.in. na Głowiennej Górze, która stanowiła 
pierwotne miejsce kultu. W dawnym miasteczku, obecnie siedzibie Gminy 
zachowały się ruiny dużego XVIIw. pałacu (Ateny Olkuskie), barokowy 
kościół św. Bartłomieja, oraz oryginalny układ urbanistyczny. 
Bardzo bogate i zróżnicowane jest środowisko przyrodnicze bezpośrednich 
okolic miejscowości. 

 
 

Trasę na zlecenie Jurajskiej Organizacji Turystycznej – www.jurajska.org.pl 
 opracował 

Michał Demel - www.jurapolska.com 
 
 
Powyższe dane liczbowe proszę traktować jako wartości orientacyjne, zależne od dokładności wyskalowania licznika 
rowerowego, czasy przejazdu są typowe dla osób o średniej kondycji. W odniesieniu do typowych wycieczek 
rekreacyjno rodzinnych należy je wydłużyć o 20-25%. Stan aktualny na wrzesień 2008. 

 
 

Propagowany sport może być niebezpieczny dla zdrowia lub życia. 
JOT i autor nie biorą odpowiedzialności za ewentualne wypadki zaistniałe podczas jego uprawiania. 
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Schemat trasy wykonany na mapie Jury  
Wydawnictwa Compass – www.compass.krakow.pl 

 


