
PRZEWODNIK ROWEROWY PO GMINIE ZIELONKI

Kraków 2014

„Od Krakowa do Ojcowa – rowerem przez Zielonki” to projekt, w ramach którego 
wykonano kompleksową renowację szlaków rowerowych na terenie gminy Zielonki. 
Wartość projektu to 4.477.000 zł, dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wyniosło 3.155.000 zł, a 1.322.000 zł 
pochodziło z budżetu gminy Zielonki. Projekt zrealizowano w latach 2013-2014. 

W ramach projektu wykonano oznakowanie całego przebiegu tras turystycznych 
na terenie gminy Zielonki - łącznie 84 km, poprawiono nawierzchnię na asfaltową 
bądź z recykliny na 17 km tras, wytyczono kilka nowych odcinków szlaków 
rowerowych omijających ruchliwe drogi, urządzono 24 punkty spoczynkowe dla 
turystów, wyposażone w stoliki i ławeczki, oznakowanie turystyczne wraz z tablicami 
informacyjnymi; przygotowano i wydano nową mapę szlaków rowerowych 
i przewodnik rowerowy, jak również uruchomiono Punkt Informacji Turystycznej oraz 
siłownię zewnętrzną w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej. 



Charakterystyka gminy
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Widok na Zielonki, fot. M. Kmita-Fugiel

Zielonki – park wiejski, fot. M. Kmita-Fugiel

Brzozówka – kompleks sportowy, fot. M. Sośnicki
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Gmina Zielonki, położona na północ od Krakowa, niespełna 5 km w li-
nii prostej od krakowskiego Rynku Głównego, to wymarzone miejsce 
na wycieczki za miasto: rowerowe, piesze, nordic walking, konne, czy 
samochodowe, połączone ze zwiedzaniem zabytków. To warte zoba-
czenia kapliczki wpisane w jurajski krajobraz Parku Krajobrazowego Do-
linki Podkrakowskie i Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego oraz otu-
liny Ojcowskiego Parku Narodowego,  to urokliwe meandry Prądnika 

i Korzkiewki, piękne zielone zakątki, wspaniałe panoramy widokowe na Kraków, aż po Tatry.
Teren gminy Zielonki to 48,36 km2, z czego większość znajduje się w strefie chronionego 

krajobrazu. Park Dolinki Krakowskie i Dłubniański Park Krajobrazowy zajmują ponad 40 proc.  
powierzchni gminy, dodatkowo Otulina Ojcowskiego Parku Narodowego i Otulina Parków 
Krajobrazowych – łącznie ponad 56 proc. powierzchni gminy. Nic więc dziwnego, że gmina 
często nazywana jest zielonym przedmieściem Krakowa.

W skład gminy Zielonki wchodzi 19 miejscowości, z których największe pod względem 
liczby ludności to: Zielonki wraz z osiedlem Łokietka, Węgrzce i Bibice oraz nieco mniejsze: 
Batowice, Bosutów, Boleń, Brzozówka, Dziekanowice, Garlica Duchowna, Garlica Muro-
wana,  Garliczka,  Grębynice,  Januszowice,  Korzkiew, Owczary,  Pękowice,  Przybysławice, 
Trojanowice, Wola Zachariaszowska. Z początkiem 2014 roku zameldowanych w gminie 
było łącznie 19,5 tys. osób. Warto zaznaczyć, iż gmina Zielonki od lat pochwalić się może 
najwyższym saldem migracji w województwie małopolskim – wiele osób, w tym miesz-
kańców Krakowa, zdecydowało się właśnie tu wybudować swój dom.

Dwie największe arterie przebiegające przez teren gminy Zielonki to droga krajowa E7 
Kraków – Warszawa oraz droga wojewódzka 794 Kraków – Skała – Wolbrom. Gmina jest 
bardzo dobrze skomunikowana z sąsiednim Krakowem – dojeżdża tu 16 aglomeracyjnych 
linii  autobusowych  krakowskiego MPK  –  to  najwięcej w  całej  aglomeracji  krakowskiej. 
Przez południowe rubieże gminy planowana jest budowa północnej obwodnicy Krakowa, 
mającej połączyć autostradę A4 poprzez węzeł w Modlniczce z projektowaną drogą eks-
presową S7 do Warszawy.

Gmina konsekwentnie inwestuje w nowoczesną bazę oświatową, jak również sportową 
i rekreacyjną. Jest tu pełnowymiarowa hala sportowa, a budynki aż czterech z pięciu pla-
cówek szkolnych powstały po 1989 roku. Do pięciu szkół, w tym czterech zespołów szkół 
(w skład których wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz jednej szkoły podstawo-
wej – w roku szkolnym 2013/2014 uczęszcza 2010 uczniów. Na terenie gminy funkcjonu-
ją 2 przedszkola samorządowe, w których opiekę znalazło 368 dzieci, oraz 8 przedszkoli 
niepublicznych.

Oświata w gminie Zielonki charakteryzuje się nie tylko doskonałymi warunkami lokalo-
wymi, ale i wysokim poziomem nauczania – to właśnie uczniowie zieloneckich gminnych 
placówek oświatowych w 2013 roku osiągnęli najwyższe wyniki ze sprawdzianu szóstokla-
sistów oraz egzaminu gimnazjalnego w województwie małopolskim (dane GUS, z wyłącze-
niem miast na prawach powiatu).

Dziś niemalże w każdej miejscowości gminy  jest ogólnodostępny plac zabaw,  łącznie 
jest ich już 15, jak grzybów po deszczu przybywa boisk i terenów rekreacyjnych – dwa naj-
większe, powstałe dzięki pozyskaniu funduszy z UE – znajdują się w Pękowicach i Brzozów-
ce, gdzie zlokalizowanych jest po kilka boisk, plac zabaw i kort tenisowy. Na terenie gminy 
działają też 3 kluby sportowe w Bibicach, Węgrzcach i Zielonkach, których infrastruktura 
jest stale rozbudowywana i modernizowana. Są tu i stadniny koni, m.in. w Węgrzcach oraz 
w Korzkwi�

Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców i turystów w gminie Zielonki był możliwy 
też dzięki otrzymaniu przez gminę dotacji z Małopolskiego Programu Rozwoju Operacyj-
nego na projekt „Od Krakowa do Ojcowa –  rowerem przez Zielonki”. Dzięki działaniom 
samorządu powstałe przed laty szlaki rowerowe i piesze o łącznej długości 84 km zyskały 



Zamek w Korzkwi, fot. M. Sośnicki Korzkiew – las od Przybysławic, fot. M. Sośnicki

Siłownia w parku w Zielonkach, fot. M. Płachta

O gminie ZielonkiO gminie Zielonki
W

ST
ĘP

W
ST

ĘP

6 7

nowe oznakowanie, pojawiły się 24 nowe miejsca spoczynkowe oraz siłownia zewnętrzna 
w parku w Zielonkach, a 17 km dróg rowerowych zyskało nowe nawierzchnie z asfaltu bądź 
recykliny. Na ten cel w latach 2013–2014 wydano łącznie 4.447.000 zł, z czego 3.155.000 
wyniosła dotacja, a 1.322.000 gmina Zielonki wydała z własnego budżetu. W ramach pro-
jektu funkcjonować będzie również pierwszy w gminie Punkt Informacji Turystycznej.

Kolejnym  atutem  gminy,  jak  zapewnia  przyrodnik,  dr  Kazimierz Walasz,  autor  opra-
cowania  inwentaryzującego  zasoby  przyrodnicze,  są  malownicze  krajobrazy,  samą 
zaś  gminę  uznał  on  za  miejsce,  z  którego  Kraków  najlepiej  prezentuje  się  widokowo, 
podkreślając,  że  przy  sprzyjającej  pogodzie  podziwiać  można  stąd  nawet  panora-
mę  Tatr.  Nic  więc  dziwnego,  że  samorząd  gminy  przykłada  szczególną  wagę  do  in-
westycji  w  ochronę  przyrody  i  działań  proekologicznych.  Od  lat  gmina  Zielonki  inwe-
stuje  w  budowę  sieci  kanalizacyjnej,  w  efekcie  czego  już  wkrótce  osiągnie  poziom 
80  proc.  skanalizowania  –  to  jeden  z  najwyższych  współczynników  w  Małopolsce. 
Gmina podejmuje też działania mające na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa dróg na 
swoim terenie – w 2013 roku prace były prowadzone na blisko 30 kilometrach dróg, łącz-
nie na ich remonty i modernizacje z budżetu gminy wydano blisko 6 mln złotych; powstały 
też nowe chodniki i oświetlenie.

Wycieczka do gminy Zielonki może być też zatem okazją do poznania jednego z najle-
piej gospodarujących samorządów w Polsce, od lat w pierwszej dziesiątce rankingu gmin 
wiejskich dziennika Rzeczpospolita.

Gmina Zielonki – jak duży park pod Krakowem
Wycieczkę do gminy Zielonki można rozpocząć już bezpośrednio z północnych terenów 

Krakowa, bowiem jest kilka wylotów szlaków turystycznych, którymi podążyć można pie-
szo, z kijkami, bądź rowerem. Szlak Orlich Gniazd zaczyna się na pętli tramwajowej Kro-
wodrza Górka,  czarny  łącznikowy szlak  „Kościuszkowski” przy Dworku Białoprądnickim, 
a z krakowskich Mistrzejowic dostajemy się na szlaki sięgające wschodnich rubieży gminy. 
Wycieczkę można rozpocząć również z dowolnego miejsca w gminie – docierając tam np. 
jedną z 16 linii krakowskiego MPK.

Ukształtowanie terenu w gminie 
Zielonki  nie  należy  do  najłatwiej-
szych  dla  turysty,  występują  prze-
wyższenia,  pagórkowaty  teren  ma 
jednak walory krajobrazowe, o któ-
re  trudno  w  innych  rejonach.  Nie-
mal  każda  miejscowość  w  gminie 
ma  na  swoim  terenie  starodrzew, 
niezinwentaryzowane  pomniki 
przyrody.  Położenie  gminy  oznacza 
również  korzystną  różę  wiatrów, 
która  sprawia,  że  powietrze  jest 
znacznie  czystsze niż w niedalekim 
Krakowie�

Na turystów czekają m.in. pierw-
sze od strony Krakowa Orle Gniazdo, 
czyli średniowieczny zamek w Korz-
kwi – dziś hotel, z możliwością noc-
legu w  prawdziwej  rycerskiej  kom-
nacie; pięć fortów Twierdzy Kraków, 
w tym dwa odremontowane – fort 
Węgrzce na biurowiec oraz fort Zie-
lonki-Marszowiec na hotel; zabytko-
we kościoły w Korzkwi i Zielonkach, 
urocze kapliczki, park wiejski w Zie-
lonkach  z  siłownią  zewnętrzną, 

place  zabaw  (część  z  nich 
bezpośrednio przy trasach 
rowerowych),  rozwijają-
ca  się  różnorodna  baza 
gastronomiczna i nocle-
gowa� Dla zainteresowa-
nych  historią  są  pamiątki 
po  wielkich  powstaniach 
narodowych – obelisk ko-
ściuszkowski w Bosutowie, 
powstańczy  krzyż  w  Przy-
bysławicach.  A  po  drodze 
zobaczyć  można  pasiekę 
i  winnicę.  Z  miejscowo-
ściami gminy związane są wielkie polskie nazwiska – w Węgrzcach osiadł pod koniec życia 
Stanisław Wyspiański, w Owczarach dwór miał twórca Gdyni i wicepremier II Rzeczpospoli-
tej Eugeniusz Kwiatkowski, w Zielonkach tworzyła ceniona malarka prymitywistka Katarzy-
na Gawłowa. Nad rwącym nurtem Prądnika powstawał słynny chleb prądnicki wypiekany 
z mąki zmielonej w tutejszych młynach, to tu nadal kultywowany jest przedwielkanocny 
zwyczaj krakowskich żaków – Pucheroków. O tym wszystkim przeczytać można w naszym 
przewodniku, a szerzej w monografii historycznej „W tej pięknej ziemi. Gmina Zielonki od 
średniowiecza do czasów współczesnych” napisanej przez dr. Mateusza Wyżgę.

Warto  zaznaczyć  też,  iż  gmina  Zielonki  jest  ośrodkiem  żywego  podkrakowskiego 
folkloru, gdzie mieszkańcy czują szczególną estymę do tradycyjnego krakowskiego stro-
ju – o czym można się przekonać np. podczas dożynek – i muzykowania, szczególnie na 
instrumentach  dętych,  zatem przed  planowaną wycieczką warto  zajrzeć  po  informacje 
na  stronę  internetową  gminy  www.zielonki.pl  i  Centrum  Kultury,  Promocji  i  Rekreacji  
www.ckpir.zielonki.pl,  czy  www.roweremprzezzielonki.pl,  gdzie  zawsze  znajdą  Państwo 
aktualne  informacje na temat organizowanych na terenie gminy wydarzeń kulturalnych 
i sportowych.

Pierwsza część przewodnika przybliży Państwu gminę Zielonki – jej przyrodę, historię, 
zabytki, atrakcje, ciekawostki związane z poszczególnymi miejscowościami. W drugiej na-
tomiast jego części zostaną zaprezentowane propozycje wycieczek rowerowych i pieszych. 

Gmina Zielonki to świetny cel aktywnego, interesującego wypoczynku. Zapraszamy!



Amonity – zamek Korzkiew, fot. I. Opałka

Wykopaliska archeologiczne w Dziekanowicach, fot. K. Białek
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Charakterystyka 
geograficzna
Gmina  Zielonki  w  przeważającej  części  położona 
jest na południowo-wschodnim skraju Wyżyny Ol-
kuskiej,  stanowiącej  mezoregion  Wyżyny  Krakow-
sko-Częstochowskiej. Tylko niewielkie jej południo-
wo-wschodnie fragmenty na linii Zielonki – Dzieka-
nowice zaliczane są do Płaskowyżu Proszowickiego, 
tj.  mezoregionu  Niecki  Nidziańskiej,  graniczącego 
od  południa  z  tektonicznym  obniżeniem  Bramy 
Krakowskiej� Ogólnie obszar gminy ma charakter 
lekko  pofalowanej  wierzchowiny  opadającej  ku 
południowi i porozcinanej dolinami Prądnika i jego 
dopływów:  Korzkiewki,  Naramki  (Garliczki),  Bibi-
czanki oraz Sudołu. W szeregu miejscach, na stro-
mych zboczach dolin, odsłaniają się skały wapienne, 
stanowiące  charakterystyczny  element  krajobrazu 
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. 

Charakterystyka geomorfologiczna 
Najstarsze skały budujące podłoże obszaru gminy to górnojurajskie wapienie. Odsłaniają 
się one głównie na zboczach dolin w postaci większych bądź mniejszych skałek czy grup 
skalnych, jak również widoczne są na powierzchni w ścianach szeregu dawnych kamienio-
łów, jak np. w Dolinie Prądnika koło Januszowic i Trojanowic. Jednak generalnie na obsza-
rze gminy wapienie górnej jury są przysłonięte utworami kredy. Wynika to z monoklinalnej  
budowy Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej, którą w uproszczeniu można zobrazować, 
jako  rozległą  płytę  złożoną  z  kompleksu  różnych wiekowo  skał  (od  karbonu po  kredę), 
która  u  schyłku  kredy  została wypiętrzona  i  łagodnie  nachylona w  kierunku  północno-
-wschodnim. W wyniku późniejszych procesów niszczenia najbardziej wyniesione obszary 
zostały zrównane. Stąd liczne w budowie obszaru gminy i odsłaniające się w wielu miej-
scach utwory kredy zaledwie parę km na zachód praktycznie ustępują wapieniom górnej 
jury. Występujące na terenie Zielonek osady kredowe wykazują znaczne zróżnicowanie. 
Są to białe i szare margle, miejscami zawierające konkrecje krzemionkowe, piaski o różnej 
barwie, niekiedy silnie scementowane, margliste iły, a także zlepieńce złożone z otocza-
ków kwarcu i fragmentów jurajskich krzemieni w spoiwie wapiennym oraz wapienie o sza-
ro-brunatnej  barwie.  Poważny  udział  w  budowie  południowej  części  gminy  odgrywają 
również młodsze utwory, tj. iły osadzone przez morze w miocenie (okres neogenu), któ-
re wówczas wypełniało formujące się zapadlisko krzeszowicko-krakowskie.  Jego granice 
wyznaczają serie uskoków, które jednak na obszarze gminy Zielonki, odmiennie niż dalej 
na zachód, nie zaznaczają się w morfologii terenu stromymi, skalnymi progami, a jedynie 
w formie wyniosłości,  jak np. w rejonie Pękowic, Trojanowic czy Brzozówki. Poszczegól-
ne uskoki można  jednak  zaobserwować w odsłonięciach dawnych kamieniołomów, np. 
w Trojanowicach czy Parku Leśnym w Krakowie – Witkowicach. Decydujący jednak wpływ 
na ukształtowanie się obecnej rzeźby obszaru gminy miały procesy zachodzące w czwarto-
rzędzie, a związane ze zlodowaceniami w epoce plejstocenu. Typowe polodowcowe osady 
w postaci glin morenowych zachowały się w rejonie Zielonek, gdzie stanowiły surowiec 
dla dziś nieczynnej cegielni oraz w Bibicach. Warto tu przypomnieć, że w położonym na 
płn.  od wsp. wsi wąwozie Kamieniec  jeszcze  kilkanaście  lat  temu  zalegały  tzw.  eratyki, 
dwa granitowe głazy narzutowe przywleczone tu ze Skandynawii przez lądolód w okresie 
zlodowacenia krakowskiego (południowopolskiego) między 730-430 tys. lat temu. Jeden 
z  głazów  został  umieszczony  pod  remizą OSP w Bibicach,  jako  postument  pod  kaplicz-
kę, i w 2004 r. uznany za pomnik przyrody. Ze zlodowaceniami związane są liczne osady 
piaszczysto-żwirowe naniesione przez rzeki  i potoki, szczególnie w miejscach zmniejszo-
nego spadku ich koryta, utrudnionego odpływu, jak np. rozległy stożek napływowy Prąd-

nika u ujścia do pra-Wisły, sięgający centrum Krakowa. Również i we współczesnej nam 
młodszej części czwartorzędu,  tj. holocenie mamy do czynienia z akumulacją materiału 
typu piaski,  żwirki czy muły nanoszone przez wody płynące,  jednak ograniczoną do  ich 
dolin.  Innym osadem maskującym stare struktury  jest  less, brązowawa skała składająca 
się z drobnego kwarcowego pyłu z domieszką substancji wapiennej, który był wywiewa-
ny z obszarów pozbawionych roślinności na przedpolu lądolodu. Less okrywa wzniesienia 
dochodzącą do 8 m miąższości warstwą i tworzy w powierzchniowych partiach urodzajną 
glebę. Reasumując można powiedzieć, że obecna rzeźba obszaru gminy jest efektem trwa-
jących na przemian przez miliony lat procesów akumulacji i denudacji materiału skalnego, 
a także zachodzących u schyłku kredy i w neogenie ruchów górotwórczych.

Najstarsze dzieje
Różnorodne i liczne artefakty odnajdywane na obszarze dzisiejszej gminy Zielonki, czy to 
przypadkowo, przy okazji np. budów, czy też podczas planowych badań archeologicznych, 
potwierdzają ciągłość osadniczą na tym terenie począwszy od okresu neolitu, tj. od około 
5500 lat p.n.e., aż po czasy historyczne. Dobre gleby, dogodny dostęp do wody w rozległych 
dolinach rzecznych, możliwość pozyskiwania surowca krzemiennego na narzędzia, a także 
fakt osadniczej pustki sprzyjały zasiedlaniu tych terenów przez grupy pierwszych rolników 
– przedstawicieli najstarszych neolitycznych kultur: ceramiki wstęgowej rytej znanej z Bo-
lenia, Dziekanowic i Korzkwi (około 5500–5000 p.n.e.) oraz kultury kręgu lendzielsko-po-
lgarskiego (około 4500–3800 p.n.e.), podobnie wywodzącej się z terenu obecnych Węgier, 
a posiadającej stanowiska w Boleniu, Grębynicach i Woli Zachariaszowskiej. Spośród stano-
wisk reprezentujących młodsze kultury na uwagę zasługują Batowice, Bosutów i Węgrzce, 
gdzie odkryto  cmentarzyska  kultury  ceramiki  sznurowej  z okresu między 3000–2000  lat 
p.n.e. Chronologicznie kolejne ślady osadnictwa poświadczają odkryte niedawno w Dzie-
kanowicach artefakty kultury trzcinieckiej, datowane na 1800–1600 lat p.n.e., a więc na 
epokę brązu. Natomiast młodszą epokę żelaza, a dokładniej środkowy i późny okres lateń-
ski (III–I w. p.n.e.) oraz okres wczesnorzymski (I w. n.e.) reprezentują znaleziska z rejonu 
Zielonek – Witkowic oraz osada w Boleniu zamieszkała przez przedstawicieli „grupy tyniec-
kiej”  (od Tyńca w Krakowie),  zwanej  też  celto-przeworską  ze względu na występowanie 
w niej  obok  siebie materiałów o  cechach właściwych dla  kultury  celtyckiej  oraz  kultury 
przeworskiej. W kolejnych fazach okresu rzymskiego (150–400 r.) następuje dalsza ekspan-
sja osadnicza ludności kultury przeworskiej w dolnym biegu Prądnika, a także okolicznych 
wierzchowin, jak np. w Przybysławicach. Być może z tą osadą związany jest skarb rzymskich 
denarów, który wyorano w Korzkwi jeszcze w XVII w. Większość z około 800 monet prze-
topiono wykonując kufel, który ozdobiono następnie pozostałymi 188 denarami wybitymi 
w okresie 54–188 r. n.e. oraz opatrzono napisem upamiętniającym miejsce i okoliczności 
odnalezienia skarbu. Obecnie kufel znajduje się w Muzeum Narodowym w Poznaniu.



Dolina Garliczki, widok od Owczar w stronę Naramy, fot. M. Kmita-Fugiel

Na szlaku rowerowym, fot. M. Sośnicki
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Okiem przyrodnika
Liczne dolinki i wąwozy obok panoram widokowych i potencjalnych pomników przyrody 
to trzy największe atuty przyrodnicze i krajobrazowe gminy Zielonki. To stad najlepiej 
widokowo prezentuje się też Kraków.

Na zlecenie gminy Zielonki przyrodnik, dr Kazimierz Walasz, wykonał w 2011 roku opra-
cowanie mające na celu wyznaczenie i zinwentaryzowanie terenów cennych pod wzglę-
dem przyrodniczym i krajobrazowym oraz sieci łączących je korytarzy ekologicznych.

W efekcie wyznaczono:  127  terenów przyrodniczo-krajobrazowych,  63  terenów krajo-
brazowo-przyrodniczych i 20 terenów zieleni uporządkowanej. Dla porównania, w pięć razy 
większym obszarowo Krakowie, obiektów przyrodniczo – krajobrazowych autor znalazł 287.

Wśród terenów przyrodniczo-krajobrazowych w gminie Zielonki wyróżniono 19 dolin 
rzecznych, 3 obiekty stawowe, 69 dolin i wąwozów, 16 zadrzewień i alej, 2 łąki, 5 odsłonięć 
skalnych i 6 innych obiektów. Wyróżniono także 22 miejsca rozrodu płazów.

Na 20 zinwentaryzowanych terenów zieleni uporządkowanej, 6 stanowią tereny parko-
we, jeden cmentarz, 11 obiektów fortyfikacji Twierdzy Kraków i 2 aleje. Wśród terenów 
parkowych znajdują się 3 parki podworskie, jeden urządzony park wiejski i jeden obszar 
zadrzewień w Węgrzcach. Za najatrakcyjniejsze uznano obiekty fortyfikacji – w tym 5 do-
brze zachowanych fortów� 

Wyznaczono 29 korytarzy ekologicznych związanych z dolinami rzecznymi oraz 76 kory-
tarzy lądowych prowadzących przez tereny niewodne. Wśród korytarzy lądowych wyzna-
czono 11 korytarzy głównych (lokalnych) 40 miejscowych i 25 siedliskowych.

Największe walory przyrodnicze i krajobrazowe gminy to:
 – rozległe, niepocięte jeszcze zabudową obszary pól na pagórkowatym terenie, stwarza-

jące  rozległe panoramy widokowe we wszystkich  kierunkach,  a  szczególnie w kierunku 
Krakowa i leżących dalej na południu gór; malowniczość tych widoków w połączeniu z sza-
chownicą pól stanowi o najwyższych walorach krajobrazowych gminy,

 – liczne dolinki i wąwozy ze swoją bardzo zróżnicowaną strukturą i roślinnością,
 – potencjalne pomniki przyrody – piękne okazy starych drzew przy niewielkiej ilości la-

sów – drzewa pomnikowe i aleje występujące w rozproszeniu na całym obszarze gminy.
W przypadku gminy Zielonki mamy do czynienia ze znacznym zróżnicowaniem wysoko-

ściowym terenu. Wynosi ono 187 m. Najwyżej położne tereny znajdują się na wysokości 
400 m u wylotu drogi 237, na północnej granicy gminy w Brzozówce, a najniżej położone 
miejsca na wysokości 213 m w Dolinie Dłubni obok zbiorników w Zesławicach. Tak duże 
zróżnicowanie wysokościowe obszaru gminy sprawia, że praktycznie cała gmina ma wy-
bitne walory krajobrazowe. Tworzą je pasma wzgórz w północnej części gminy i szersze 
doliny  rzeczne w południowej  części. W efekcie  czego z prawie każdego zakątka gminy 
możemy podziwiać w kierunku południowym rozległe panoramy Krakowa oraz, przy do-
brych warunkach pogodowych, także łańcuch Tatr. Jak twierdzi autor, to właśnie z gminy 
Zielonki najpiękniej widokowo prezentuje się Kraków.

W obrębie samej gminy mamy przepiękne panoramy pól i łąk znajdujących się między 
siecią dróg i miejscowości. Także głębokie, zadrzewione doliny i wąwozy są niezwykle ma-
lownicze, a w wielu miejscach obramowane pięknymi wychodniami skalnymi.

Jak twierdzi przyrodnik, wszystkie te walory gminy znajdującej się na północnej granicy 
Krakowa, decydują o jej wyjątkowej wartości i zasługują na pełną ochronę, a także wyko-
rzystanie w dalszym rozwoju ekonomicznym� 

Wykonana  inwentaryzacja  terenów  cennych  pod względem przyrodniczym na  terenie 
gminy Zielonki wykazała niezwykłe bogactwo, dużą liczbę niewielkich form przestrzennych 
będących ogniskami bioróżnorodności na terenie gminy, ze wszech miar wartymi ochrony. 
Są to dolinki i wąwozy. Większość z nich ma dobrze wykształconą i zachowaną naturalną sza-
tę roślinną o olbrzymich walorach krajobrazowych. Dla gminy to skarb nie do przecenienia.

Doliny i wąwozy są tym obiektami przyrodniczymi, którymi gmina może się pochwalić, 
ze względu na  ich bogactwo  i różnorodność. Najmniejsze mają po kilkadziesiąt metrów 
długości, a najdłuższe prawie dwa kilometry, mają od 0,2 ha do 21,5 ha, zwykle kilka ha. 
Wykazują olbrzymie  zróżnicowanie  formy od prawie płaskich dolinek do głębokich wą-
wozów. Niektóre  są  niezwykle malownicze,  co  jest  związane  z występowaniem  zboczy 
skalnych, starych pięknych okazów drzew, a także zwalonych pni  i  rumoszu drzewnego. 
Także sam kształt wąwozu bywa fascynujący i bardzo zróżnicowany na swojej długości. Na 
przykład wąwóz bukowy w Owczarach w części ujściowej tworzy płytką dolinę z łęgiem 
olszowo-topolowym, w miarę posuwania się w górę pojawiają się coraz to inne rodzaje 
drzew, wąwóz staje się głęboki, a miejscami nawet dość szeroki. W części początkowej, 
najwyżej położonej, porośnięty jest starodrzewem z pięknymi bukami, dębami i topolami.

Spośród wyróżnionych 5 odsłonięć skalnych są pozostałości kamieniołomów i natu-
ralne odsłonięcia skalne przy drodze między Zielonkami a Januszowicami oraz w Dzieka-
nowicach. Na terenie gminy znajdują się także inne odsłonięcia skalne – głównie w Doli-
nie Korzkiewki i Garliczki, gdzie wchodzą w skład wyróżnionych dolin rzecznych.

Na terenie gminy Zielonki wyróżniono łącznie 63 obiekty krajobrazowo-przyrodnicze, 
są  to  tereny pól,  łąk  i  sadów. Mają bardzo zróżnicowaną powierzchnię. Wynosi ona od 
2,2 ha do 311,4 ha, średnio 44,3 ha. Największe tereny polno-łąkowe to pola między Tro-
janowicami, Przybysławicami i Garliczką – 311,4 ha, pola w otoczeniu fortu Marszowiec – 
208,8 ha, pola górnej Bibiczanki – 168,7 ha, pola Owczary Gielniówka – 166,1 ha, pola 
na północ od Dziekanowic – 108,0 ha. Do najcenniejszych pod względem przyrodniczym 
należą tereny o największej powierzchni wymienione wyżej oraz inne tereny o wybitnych 
walorach przyrodniczych lub krajobrazowych, jak np. pola na północ od Korzkwi.

Podczas rowerowych i pieszych wycieczek zapraszamy też do kontemplowania przyrody 
w gminie Zielonki!



Kapliczka w Batowicach, fot. M. Maniecki

Pucheroki, fot. M. Kmita-Fugiel
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Batowice  –  leżą  w  Dolinie  Dłubni, 
częściowo  w  granicach  Dłubniańskie-
go  Parku  Krajobrazowego.  Początki 
wsi  niektórzy  wiążą  z  osadnictwem 
węgierskim  (→Bibice, Węgrzce)  wy-
suwając  tezę,  iż  nazwa  Batowice  wy-
wodzi się z węgierskiego słowa „báty” 
oznaczającego starszego brata. Jednak 
bardziej prawdopodobnym jest jej pa-
tronimiczne  pochodzenie,  od  jakiejś 
osoby  zwanej  (przezywanej)  Batem. 
Historycznie  Batowice  zostały  od-
notowane  po  raz  pierwszy  w  1344  r. 
Należały do krakowskiej kapituły kate-
dralnej aż do początku XIX w., kiedy to 
zostały przez władze austriackie (po III 
rozbiorze  Polski),  upaństwowione.  Na 
zasadzie wieczystej dzierżawy majątek 
nabył Ignacy Laskiewicz, krakowski ku-
piec; kolejnymi posesorami byli: Mate-
usz Dubiecki, kanonik krakowski i jego 
spadkobiercy  rodzina  Bieńkowskich, 
następnie w poł. XIX w. Kazimierz Gir-
tler  –  krakowski  pamiętnikarz,  opisu-
jący  również miejscowe wydarzenia.  Z  końcem XIX w.  Batowice  nabył  Jan Matejko dla 
swojego syna Jerzego, który następnie sprzedał je Tadeuszowi Rogalskiemu (1881–1957) – 
podówczas lekarzowi o specjalności neuropsychiatrycznej, a od 1936 r. profesorowi UJ, zaś 
po wojnie pierwszemu rektorowi powołanej w 1950 r. Akademii Medycznej. Z początkiem 
lat 20. ub. wieku dr Rogalski zawiązał spółkę, która w oparciu o wzniesiony na przełomie  
XIX/XX w. dwór założyła lecznicę dla nerwowo chorych. Leczył się tu m.in. pisarz Włady-
sław Orkan (1875–1930). W okresie okupacji Niemcy zamienili lecznicę na ośrodek szkole-
niowy Związku Dziewcząt Niemieckich, zaś po wojnie urządzono tu, funkcjonujący do dziś, 
Dom  Pomocy  Społecznej.  Dawne  zabudowania  uległy  znacznym  przekształceniom.  Po-
dobnie otaczający je park – założony w XIX w. i przekomponowany na przełomie XIX/XX w. 
został  znacznie  przetrzebiony  przez  niemieckich  okupantów. Mimo  tego  zachowało  się 
w nim sporo różnego gatunku starodrzewu, m.in. sędziwe lipy, czarne sosny, akacje, klony. 

Swoistą reklamą lecznicy w Batowicach okazała się historia Zofii Stryjeńskiej (1891–
1976). Otóż, w 1927 r. znana już wówczas malarka została tu podstępnie umieszczona 
przez swego męża Karola Stryjeńskiego (architekta i rzeźbiarza; 1887–1932). Sprawa szyb-
ko nagłośniona przez ówczesną prasę zakończyła się w sądzie – finansowymi konsekwen-
cjami wyciągniętymi wobec Stryjeńskiego, a wkrótce potem rozwodem.

W obrębie Batowic, w  latach 1883-1885 Austriacy wznieśli niewielki artyleryjski  fort 
wzmacniający obronę Doliny Dłubni – fort 48 „Batowice”. Z chwilą wybuchu wojny 1914 r. 
zniszczyli część zabudowy wsi dla oczyszczenia pola ostrzału (→Dziekanowice). Ocalał je-
dynie zespół dworski oraz w centrum wsi oryginalna ceglana kapliczka słupowa z 1625 r. 
z wmurowanymi majolikowymi taflami przedstawiającymi sceny Ukrzyżowania.

W 1973 r. w ramach reformy administracyjnej południowa część Batowic została włą-
czona do Krakowa�

Batowice użyczyły swej nazwy nie tylko wspomnianemu fortowi położonemu obecnie 
w granicach Krakowa. Krakowski cmentarz komunalny otwarty w 1966 r. na terenie Prąd-
nika Czerwonego zyskał potoczne miano Cmentarza Batowickiego. Także nazwę Batowice 
otrzymał przystanek kolejowy na otwartej w 1934 r. linii kolejowej Kraków – Tunel (dziś 
stacja Kraków Batowice), choć faktycznie był położony na gruntach Dziekanowic. Przychy-
lono się wówczas do wniosku dr. Rogalskiego, który uzasadniał, że w ten sposób łatwiej 
będzie trafić do jego zakładu.

Bibice  –  ta  licząca  3  tysiące mieszkańców wieś  położona w Dolinie  Bibiczanki  należy 
do najstarszych osad w rejonie Krakowa; to seniorka polskich wsi, jak utrzymują niektó-
rzy badacze, twierdząc, że pierwsze o niej wzmianki pochodzą z 1050 r. Jednak daty tej 
nie  potwierdzają  autorzy  „Słownika  historyczno-geograficznego  województwa  krakow-
skiego w średniowieczu” podając w oparciu o zapiski Jana Długosza (1470 r.), że pierw-
sze wzmianki o Bibicach pochodzą  z około 1160  r. Wówczas  to  Jaksa  z Miechowa,  zm. 
w 1176 r. możnowładca małopolski z rodu Świebodów (później, od herbu Gryf zwanych 
Gryfitami), fundator klasztoru Bożogrobców w Miechowie, przekazał Bibice na uposaże-
nie konwentu Norbertanek – sprowadzonego przez niego z Czech  i osadzonego na kra-
kowskim Zwierzyńcu. Podana przez Długosza data jest jednak kwestionowana. Jakkolwiek 
koresponduje  ona  z  zapiskami  z  1162  r.  odnoszonymi  do  nadania  Norbertankom wsp. 
Zwierzyńca,  to  najbardziej  prawdopodobną  jest  teza,  iż  norbertańska  fundacja  Jaksy 
miała miejsce pomiędzy rokiem 1166 a 1176. Od tego czasu Bibice swe dzieje na wieki 
związały z zakonem sióstr Norbertanek, zwanych w Krakowie Pannami Zwierzynieckimi. 
Norbertanki nie administrowały jednak bezpośrednio bibickim majątkiem, a oddawały go 
w dzierżawę, co powodowało wzrost obciążeń pańszczyźnianych. Na tym tle słynne stały 
się wystąpienia w poł. XVI w. bibickich chłopów do krakowskiej kapituły i króla Zygmunta 
Starego żądających potwierdzenia przywileju lokacyjnego (na prawie niemieckim) wsi wy-
danego w 1288 r. przez Leszka Czarnego, który gwarantował im określone prawa, w tym 
stałą robociznę. Podobne spory wieś toczyła w 1. poł. XVII w., jednak z miernym skutkiem 
z uwagi na nieprzejednaną postawę Doroty Kątskiej (1558–1643), od 1591 r. ksieni Nor-
bertanek. Z jej inicjatywy miała powstać w Bibicach wzmiankowana około 1610 r. kolonia 
akademicka (szkoła średnia), jako filia Akademii Krakowskiej. Stąd, jak wnioskują niektórzy 
badacze, mógł na tych terenach pojawić się zwyczaj „pucheroków”.

Pucheroki (od łac. „puer” – chłopiec) – to znana już w XVI w. tradycja krakowskich 
żaków, którzy przed kościołami, a później chodząc po domach zbierali datki recytując 
po łacinie oracje o swej biedzie. Gdy w 1780 r. kuria biskupia zakazała tego typu wystą-
pień w kościołach i w mieście, żacy przenieśli się do podkrakowskich wsi, gdzie z czasem 
zwyczaj ten przyjęli miejscowi chłopcy. Jeszcze przed I wojną światową zwyczaj był żywy 
w ponad 50 podkrakowskich wsiach. Obecnie jest on nadal kultywowany tylko w Bibicach, 
Zielonkach i Trojanowicach, choć odnotowano też próby reaktywacji zwyczaju w innych 
miejscowościach. W Niedzielę Palmową młodzi chłopcy ubrani w stożkowe czapy, odwró-
cone futrem na wierzch kożuchy i przepasani powrósłami chodzą po domach wygłaszając 
zabawne oracje stukając przy tym 
rytmicznie posiadanymi laskami. 
Za swe oracje są nagradzani przez 
gospodarzy rozmaitymi smakoły-
kami, które zbierają do koszyków. 
Pucheroki można oglądać corocznie 
w Niedzielę Palmową, w Bibicach 
podczas gminnego przeglądu orga-
nizowanego przez Centrum Kultury, 
Promocji i Rekreacji w Zielonkach.

W  Bibicach  warto  zobaczyć 
też  fort  45a  „Bibice”,  wybudo-
wany  przez  Austriaków  w  latach 
1895–1897  w.  projektu  Emila  Go-
łogórskiego  (→Pękowice).  Jest  to 
mały fort pancerny, obrony bliskiej, 
który  bronił  międzypola  fortów 
głównych:  „Zielonki”  i  „Węgrzce”, 
ryglując  Dolinę  Bibiczanki.  Dziś 
opuszczony,  prowizorycznie  zabez-
pieczony, jest dostępny. 



Izba Regionalna w Bibicach, fot. M. Kmita-FugielPozostałości fortu w Bibicach, fot. K. Walasz
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Niezwykle tragicznym epizodem w dziejach Bibic stał się rok 1914, kiedy to wieś została 
niemal zrównana z ziemią przez austriackie wojsko celem oczyszczenia pola ostrzału dla 
broniących twierdzę Kraków fortów Bibice i Węgrzce. Odbudowana, ponownie znacznie 
ucierpiała w 1927 r. podczas wybuchu poaustriackiej prochowni w sąsiednich Witkowi-
cach. Obecnie wieś jest znaczącym ośrodkiem podkrakowskiego folkloru, którego anima-
torem stał się Henryk Banaś, badacz i dokumentalista dziejów i kultury Bibic. M.in. z jego 
inicjatywy w 1964 r. została założona tut.  Izba Regionalna,  jedno z pierwszych muzeów 
wiejskich w kraju. Ekspozycja etnograficzna obejmuje elementy wystroju wiejskiej chaty 
i ludowego stroju, różnorodne meble i narzędzia oraz eksponaty związane z miejscowymi 
zwyczajami  i obrzędami, a  także prace miejscowych artystów  ludowych. Uzupełniają  ją 
kroniki i dokumenty, itp. zbiory prezentujące historię wsi. Po przeciwnej stronie budynku 
Izby, przy remizie OSP, znajduje się wydobyty w pobliskim wąwozie Kamieniec granitowy 
głaz narzutowy przywleczony ze Skandynawii przez lądolód w okresie zlodowacenia kra-
kowskiego, który obecnie pełni funkcje kapliczki – pomnika; ozdobiono go figurą św. Flo-
riana w szklanej gablotce oraz w 2005 r. pamiątkową tabliczką z okazji 80-lecia miejscowej 
straży pożarnej. W 2004 r. głaz uznano za pomnik przyrody. Eratyki z okresu zlodowacenia 
krakowskiego są bowiem wielką rzadkością.

Skąd Bibice? Nazwa wsi nie jest do końca wyjaśniona. Wacław Urban (1930-2009), 
prof. UJ i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach badający dzieje Bibic zasuge-
rował, że podobnie jak sąsiednich Węgrzc, jej założycielami mogli być osadnicy węgier-
scy. Słowo „bibic” oznacza bowiem w języku węgierskim „czajkę”. Podobnie węgierskie-
go pochodzenia, zdaniem prof. W. Urbana, można upatrywać w nazwach sąsiadujących 
z Bibicami wsi – Bosutów i Boleń. Być może osiedlili się tu Węgrzy, którzy z pocz. X w. 
najechali Państwo Wielkomorawskie. Wówczas w jego obrębie pozostawała Małopolska 
(kraj Wiślan). Faktem jest, iż w Polsce funkcjonuje szereg nazw „węgierskich”, które ra-
czej można wiązać z zajmującymi się handlem węgrzynami, tj. importowanymi z Węgier 
winami, przede wszystkim tokajem. Brak jest natomiast udokumentowanych wzmianek 
o węgierskim osadnictwie.

Trzeba przyznać, że mieszkańcy Bibic, jak mało której wsi, obdarzeni są bujną wy-
obraźnią. Wspomniany już piewca Bibic Henryk Banaś udokumentował około 20 miej-
scowych legend, opowieści związanych z określonymi miejscami, w tym nawiązujących 
do wydarzeń historycznych. Zawierają one też przestrogi, jak w przypadku tut. fortu, 
w okolicy którego nie należy chodzić porą nocną, gdyż straszą tu potępione dusze, 
a przechodzący mogą doznać pomroczności i błąkać się do świtu po okolicy. Ale może 
klątwa już została zdjęta z tego miejsca? Jak podaje H. Banaś ostatnie takie „błądzenie” 
zostało odnotowane w 1952 r.

Bibiczanki Dolina – liczy około 7 km długości. Jej górny odcinek położony poza zabudo-
waniami posiada formę płytkiej dolinki o zadrzewionym dnie i łagodnych zboczach. Jest cie-
kawy krajobrazowo, lecz niestety turystycznie niedostępny. W środkowym odcinku, znacznie 
szerszym, położone  są  zabudowania Bibic. Poniżej nich dolina  skręca na płd. –  zach.,  za-
czyna meandrować przeciskając się na granicy Krakowa przez strefę zaburzoną tektonicznie 
uskokami wieku trzeciorzędowego obrzeżającymi zapadlisko krzeszowicko-krakowskie. Jest 
to najbardziej malowniczy fragment Doliny Bibiczanki – porośnięty grądowymi drzewosta-
nami, o wyraźnej asymetrii zboczy. Został on uznany w 2010 r. za użytek ekologiczny „Las 
w Witkowicach”, na obszarze 15 ha. Jednak bardziej jest znany pod nazwą „Park Leśny Wit-
kowice”, a potocznie, jako Kulawe Dołki. Na wysokości Witkowic zarówno w Parku, jak i dalej 
poza nim warte uwagi są odsłonięcia w ścianach dawnych kamieniołomów umożliwiające 
obserwację budowy geologicznej, praktycznie analogicznej, jak Doliny Prądnika pod Troja-
nowicami, a także występujących tu wspomnianych dyslokacji tektonicznych.

Bosutów – Boleń to sołectwo złożone z dwóch niewielkich leżących obok siebie wsi. 

Bosutów – po raz pierwszy został odnotowany w 1230 r., jako własność rycerza Herma-
na. Kolejne wzmianki z 1350 r. informują, że wieś została podzielona i sprzedana kapitule 
krakowskiej, która w późniejszym czasie do 1471 r. skupiła pozostałe części szlacheckie. 
W narodowej historii wieś zapisała się w dobie Insurekcji Kościuszkowskiej – w okresie od 
6 do 24 kwietnia 1794 r. w założonym na wzgórzach między Bosutowem a Dziekanowica-
mi warownym obozie stacjonowały powstańcze wojska. 

Wieczorem 4 kwietnia 1794 r., zaraz po zwycięskiej bitwie pod Racławicami, Tadeusz 
Kościuszko rozkazał odwrót na Kraków. Maszerowano przez Słomniki, Goszczę, Michałowi-
ce osiągając 6 kwietnia Bosutów. Tu Naczelnik zarządził sypanie wałów na długości 7 kilo-
metrów wzdłuż wzgórza, rozdzielającego Dolinę Dłubni od doliny potoku Sudół, tj. od dwo-
ru kapitulnego, w którym kwaterował, w kierunku Dziekanowic. W ten sposób powstańcze 
wojska osłaniały bazę powstania – Kraków, który wówczas również umocniono od północy 
systemem wałów o kleszczowym narysie, zapewne wg projektu Kościuszki. W Bosutowie 
stacjonowało łącznie około 7 tys. regularnych żołnierzy oraz 3 tys. chłopów; nastąpiła 
reorganizacja oddziałów oraz ich rozbudowa. Akcja mobilizacyjna szła jednak opornie, 
mimo szeregu odezw i zarządzeń, m.in. zmierzających do pozyskania chłopów poprzez zła-
godzenie pańszczyzny. Spektakularnym działaniem w tym zakresie było publiczne wręcze-
nie przez Kościuszkę oficerskich patentów chłopskim bohaterom spod Racławic, m.in. Woj-
ciechowi Bartoszowi Głowackiemu, podczas uroczystego powitania powstańczych wojsk 
w Krakowie, w dniu 8 IV. Po 20 IV  sytuacja strategiczna zaczęła się pogarszać. Od północy 
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Dwór Jana Matejki w Boleniu, fot. A. Golec

Odpoczynek w Brzozówce, fot. M. Sośnicki

Obelisk Kościuszkowski w Bosutowie, fot. I. Opałka

1716

Brzozówka / DziekanowiceBosutów / Boleń

zbliżały się oddziały rosyjskie; 
od zachodu Prusacy. W tej sytu-
acji Naczelnik 24 IV zwinął obóz 
podejmując wzdłuż Wisły marsz 
na Warszawę, gdzie już trwało 
powstanie.

Dziś  jedyną  pamiątką  po 
obozie  jest  znajdujący  się 
obok szlaku obelisk� Pier-
wotny  wzniesiony  w  1894  r., 
w  100-rocznicę  bitwy  pod  Ra-
cławicami  na  kopcu  –  mogile 
żołnierzy zmarłych w Bosutowie 
z ran odniesionych pod Racławi-
cami  został  w  okresie  okupacji 
zdewastowany  przez  Niemców. 
W 1946 r� obelisk wyremon-
towano,  a  w  latach  70.  XX  w. 
opatrzono  pamiątkową  tablicą 
z  brązu  wg  projektu  prof.  Cze-
sława  Dźwigaja,  krakowskiego 
artysty  rzeźbiarza.  Nie  istnieje 
już dworek kapitulny, w którym 
kwaterował  Kościuszko.  Został 
rozebrany,  tak  jak  inne  zabudowania Bosutowa w 1914  r.  przez Austriaków dla oczysz-
czenia przedpola fortów Twierdzy Kraków oraz budowy polowej pozycji „Bosutów – Dzie-
kanowice”.  Obejmowała  ona  otoczony  zasiekami  i  polami minowymi  zespół  stanowisk 
artyleryjskich i strzeleckich zlokalizowanych na pow. około 2,5 km2, dokładnie na obszarze 
obozu T. Kościuszki. Po wojnie umocnienia zostały rozebrane. Z tego też okresu zachowało 
się w Bosutowie tylko kilka wiejskich chałup.

Boleń – wymieniony w 1398 r.,  jako własność Jana z Niezwojowic, często przechodził 
z rąk do rąk, a m.in. w okresie lat 1465–1528 wchodził w skład niewielkiego klucza rodu 
Młodziejowskich  (z  sąsiednich Młodziejowic). Pod koniec XVIII w. wieś posiadała  rodzi-
na  Borzęckich,  następnie  w  połowie  XIX  w.  Salezy  Gawroński  –  powstaniec  krakowski 

z 1846 r., a przed 1890 r. Karol Starzeński, od którego majątek zakupił Jan Matejko wzno-
sząc najprawdopodobniej na początku lat 90. XIX w. istniejący po dziś dwór. Zamieszkali 
w nim, zaraz po ślubie w 1891 r., córka artysty Helena z mężem Józefem Unierzyskim.

Józef Unierzyski (1863–1948) – malarz, uczeń Jana Matejki, od 1891 r. profesor Szkoły 
Sztuk Pięknych w Krakowie; malował głównie obrazy o treściach religijnych w nurcie ma-
larstwa tradycyjnego (akademickiego). Również Helena Unierzyska (1868-1932) zajmo-
wała się malarstwem, a także rzeźbą. 

Jesienią 1914 r. dwór został zajęty przez wojsko. W zachodniej części, gdzie mieściła się 
pracownia,  rozebrano dach wstawiając działo, które po wojnie  zostało  zdemontowane. 
W latach 1933–1939 do budynku dobudowano garaż, wprowadzono zmiany w elewacji 
oraz podzielono pracownię na mniejsze pomieszczenia. Obecnie dwór wraz z otaczający-
mi go pozostałościami parku z okresu XIX/XX w. stanowi własność prywatną.

Brzozówka – była położona na skrzyżowaniu pradawnego traktu z Krakowa do Wielko-
polski z bocznym traktem z Giebułtowa na Żarnowiec. Od 1566 r. funkcjonowała tu komora 
celna, być może przy karczmie nazywanej Brzozówka, a potwierdzonej źródłowo w 1454 r. 
Zapewne od wspomnianej karczmy urobiła się nazwa wsi, która po raz pierwszy pojawia 
się w źródłach w 1400 r.,  jako własność Jaszka z Woli zwanej Brzoszowca, później Wolą 
Brzoszową. Na przestrzeni dziejów Brzozówka pozostawała wsią szlachecką, m.in. na prze-
łomie XV/XVI w. stanowiąc własność Oraczowskich. W 1581 r. znajdujemy potwierdzenie, 
iż Brzozówka jest dziedziczną własnością Szymona Ługowskiego, prepozyta miechowskie-
go i pana na Korzkwi. Odtąd też jest wymieniana w składzie klucza korzkiewskiego. 

Dziekanowice – są w części położone na terenie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowe-
go. Wg tradycji pierwotnie stanowiły własność krakowskich Dominikanów, którzy sprzeda-
li je krakowskiej kapitule katedralnej. Jako własność kapitulna wieś po raz pierwszy została 
odnotowana w 1350 r. W 2. poł. XV w. zarządzał nią Jan Długosz – młodszy brat kronikarza 
Jana Długosza, także kanonik krakowski, zm. w 1471 r., który wystawił tu dwór, jak odnoto-
wano „z dobrymi zabudowaniami”. Wówczas też, w 1464 r. Dziekanowice otrzymały z rąk 
Kazimierza Jagiellończyka przywilej urządzenia na prawie magdeburskim. Kapituła utrzy-
mała majątek, aż do okresu lat 1805–1806, kiedy to władze austriackie, po III rozbiorze 
Polski, dokonały jego nacjonalizacji (→Batowice) i przekazania w wieczyste użytkowanie. 
M.in. w 2. połowie XIX w. posesorem Dziekanowic był Florian Sawiczewski (1797–1876), 
chemik i farmaceuta, prof. i rektor UJ, który także w Krakowie, przy Rynku Głównym pro-
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Garlica Murowana, pozostałości zespołu dworskiego, fot. K. Białek Odsłonięcie skalne w Januszowicach, fot. A. Golec

1918

Garliczka / GrębyniceGarlica Duchowna i Murowana

wadził słynną aptekę „Pod Słońcem” (zlikwidowaną w 1998 r. po 200 latach działalności!). 
Przez Dziekanowice prowadził królewski trakt z Krakowa przez Słomniki do Wielkopolski 
i Prus. Zwany „gościńcem wielkim” był wzmiankowany w XV w. przez Jana Długosza (star-
szego), a wiek później podczas królewskiej lustracji został odnotowany, jako „nie za bardzo 
dobra droga”. Trakt ten częściowo nadal jest czytelny – na wysokości cmentarza Batowic-
kiego to obecna ul. Batowicka, dalej ulica B1 prowadząca przez Węgrzce-Sudół, następnie 
droga polna, kończąca się między Dziekanowicami a Bosutowem. Jej dalszy bieg, zapewne 
w okresie zaborów, w nadgranicznym terenie nad Dłubnią został przerwany. Mimo tego 
droga przetrwała w  tradycji  okolicznych mieszkańców; nadal  zwana  jest Drogą Królew-
ską  lub  słomnicką.  Podobnie miejscowe przekazy  utrzymują,  że  niewielki  kopiec,  który 
został  częściowo  rozkopany przez Niemców w czasie okupacji  i  następnie  zniwelowany 
przez miejscowego gospodarza po powojennej parcelacji gruntów dworskich był zbioro-
wą mogiłą żołnierzy T. Kościuszki zmarłych z ran w obozie pod Bosutowem (→Bosutów). 
Jesienią 1914 r. Dziekanowice podzieliły los sąsiednich wsi; zostały w większości zburzone 
przez wojsko austriackie, które materiał z rozbiórki domostw użyło do budowy umocnień 
pozycji polowej „Dziekanowice – Bosutów”. Zachowały się jedynie: murowano-drewniany 
dwór z pocz. XX w., wystawiony na miejscu pierwotnego z 1820 r. i przebudowany około 
1960 r., murowana obora oraz nikłe pozostałości parku krajobrazowego, znacznie prze-
kształconego w XX w., o którym dziś przypomina rosnąca przed dworem stara, rozłożysta 
lipa. Obecnie zespół dworski zajmuje filia firmy nasienniczej „Polan”. Poniżej dworu zacho-
wały się również relikty zabudowy wiejskiej z lat 20. XX w.

Garlica Duchowna i Garlica Murowana – to dwa sąsiadujące ze sobą niewiel-
kie sołectwa,  leżące w Dolinie Naramki,  zw.  też Doliną Garliczki albo Owczarską. Histo-
rycznie Garlica Duchowna należała do kapituły krakowskiej, która nabyła ją w 1263 r. od 
zwierzynieckich  norbertanek; Murowana  –  stanowiła własność  szlachecką.  Szczególnie 
cennym zabytkiem tej wsi jest renesansowy lamus, z początku XVII w., który pierwotnie 
pełnił  funkcję  bramy wjazdowej  na  teren dworski.  Jest  to  piętrowy budynek na planie 
kwadratu,  z  zachowanym skromnym detalem renesansowym w postaci  rustykowanego 
portalu po dawnym przejeździe oraz obramień okiennych. Lamus stanowi najstarszy ele-
ment rozległego zespołu dworskiego, z którego zachowały się także: klasycystyczna bra-
ma wjazdowa z 1.poł. XIX w. oraz spichlerz z tego samego okresu. Niestety, nie przetrwał 
murowano-drewniany dwór pochodzący z 2 poł. XVIII w., który po zawaleniu się dachu 

w 1988 r. dziesięć lat później rozebrano. Całość zespołu pozostaje w gestii Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie,  który  na  obszarze  dawnego majątku  prowadzi  stację  doświad-
czalną oraz od niedawna winiarnię „Garlicki Lamus”, wytwarzającą wina z własnych,  tu 
hodowanych, odmian winorośli.

Garliczka – podobnie jak obie Garlice (Murowana i Duchowna) wzięła swą nazwę od 
uchodzącej do Białuchy rzeczki Garliczki (→Garliczki Dolina). Pierwszy raz została odnoto-
wana w 1381 r. jako Gardlicza Thomkonis, później w XV w. określana Garlicą Średnią, także 
Garlicą zwaną Wierzynkową. Od 1397 r. do 2. poł. XV w. należała bowiem do Wierzynków, 
sławnej krakowskiej rodziny kupieckiej przybyłej prawdopodobnie z Niemiec. Syn proto-
plasty rodu Mikołaja – również Mikołaj, zm. w 1368 r., rajca krakowski i kupiec przeszedł 
do historii uwieczniony przez Jana Długosza, jako organizator legendarnej uczty dla zapro-
szonych przez Kazimierza Wielkiego do Krakowa w 1364  r. władców europejskich.  Jego 
syn Janusz, który odziedziczył wieś pisał się „z Garlicy”, a jego potomkowie z czasem przy-
jęli nazwisko od posiadanej wsi zwąc się Garlickimi. Na przełomie XV/XVI w. wieś lub jej 
część znajdowała się w rękach Strzeleckich, następnie w 1. poł. XVI w. stała się własnością 
krakowskich mieszczan Gerstmanów. Później Garliczka przechodzi  z  rąk do  rąk drobnej 
szlachty, aż w 1789 r. zostaje odnotowana, jako przynależna do klucza korzkiewskiego.

Garliczki Dolina, zw. także doliną Naramki lub Owczarską – rozciąga się na długości 
około 9 km od Naramy w gminie  Iwanowice po Zielonki, gdzie uchodzi do Doliny Prąd-
nika. W przeważającej  części  jest uformowana w utworach  kredowych ukazujących  się 
w postaci białawych obsypujących się ze zboczy margli. Górnojurajskie skałki są nieliczne 
i mało wyeksponowane. Praktycznie występują w rejonie Międzygajów na stromym i za-
lesionym orograficznie lewym zboczu oraz w rejonie ujścia. Dolina Naramki jest znacznie 
przekształcona antropogenicznie, zachowując pewne walory krajobrazowe między Nara-
mą a Owczarami, w mniejszym stopniu w dalszym biegu w rejonie Garliczki.

Grębynice – usytuowane są na wierzchowinie jurajskiej, około 50–70 m ponad okolicz-
nymi Dolinami Prądnika i Korzkiewki. Wzmiankowane po raz pierwszy w 1356 r.  już rok 
później zostały odnotowane w składzie dóbr korzkiewskich, z którymi dzieliły swe dzieje. 
W XVI w. istniały tu folwark, papiernia i szlifiernia, zaś w XVIII w. także dwór. Dziś jedynym 
zabytkiem w Grębynicach pozostaje murowana kaplica św. Rozalii z 1863 r.
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Zamek w Korzkwi, fot. M. Kmita-Fugiel Kościół w Korzkwi, fot. I. Opałka

2120

KorzkiewJanuszowice / Korzkiew

Januszowice – wieś w Dolinie Prądnika, w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego. 
Po raz pierwszy została odnotowana źródłowo w 1387 r. Dziedziczyli ją Koniecpolscy h. Po-
bóg, którzy przyjęli nazwisko Januszewskich. W XV w. we wsi istniał dwór rycerski, a tak-
że karczmy i młyn. Od XVI w. weszły w skład dóbr korzkiewskich pełniąc funkcję „osady 
przemysłowej”; przykładowo w XVIII w. funkcjonowały tu trzy młyny zbożowe oraz młyn 
garbarski. W obrębie wsi, przy drodze wojewódzkiej 794 zachował się stary kamieniołom, 
analogicznie jak opisany w Trojanowicach obrazujący budowę geologiczną tej części Do-
liny Prądnika.

Korzkiew – to miejscowość malowniczo położona w dolnym odcinku Doliny Korzkiewki, 
w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego. Największymi jej atrakcjami są usytuowane 
na przeciwległych zboczach doliny: wczesnobarokowy kościół oraz średniowieczny zamek. 
W 1352 r. górę zw. Korzkiew zakupił Jan z Syrokomli (dziś Janowiec w woj.  lubelskim) – 
podsędek  krakowski,  by  tu  zbudować obronną  rodową  rezydencję,  po  tym,  jak  zawalił 
się wznoszony przez niego pierwotny zamek w nieodległej Dolinie Kluczwody. Pierwotne 
założenie w postaci wieży mieszkalno-obronnej otoczonej murem obwodowym, w XV w. 
zostaje rozbudowane o baszty  i przybudówki. W 1486 r. ostatnia przedstawicielka rodu 
Syrokomlitów,  używających  już wówczas nazwiska Korzekwiccy,  sprzedała  zamek,  który 
odtąd często zmienia właścicieli. M.in. są nimi: Piotr Krupek, rajca krakowski; od 1545 r. 
Zborowscy; w  latach  1572–1652  Ługowscy,  którzy w  latach  80.  XVI w.  przeprowadzają 
gruntowną modernizację  i  rozbudowę dawnego założenia. Kolejną  restaurację przepro-
wadza około 1720 r. Michał Stefan Jordan z Zakliczyna, wojewoda bracławski, wykorzy-
stując Korzkiew jako myśliwską rezydencję. Z k. XVIII w. zamek jest już opuszczony, a jego 
dziedziczka Eleonora hr. Wodzicka zamieszkuje w nieistniejącym dziś dworku, który znaj-
dował się na terenie obecnego parku. W połowie XIX w. niszczejący zamek zaadaptowano 
na spichlerz, później jednak nie podejmując żadnych napraw. Z początkiem XX w. zamek 
był  już praktycznie  ruiną, a podejmowane przed  II wojną światową próby  jego ratowa-
nia nie wzbudzały zainteresowania ówczesnych właścicieli Gluzińskich. W 1946 r. majątek 
korzkiewski, z uwagi na długi, został przejęty przez Skarb Państwa. Rozebrano wówczas 
dworek; dokonała się  też dewastacja parku. Dopiero z końcem  lat 60. XX w. zawiązany 
wówczas pod patronatem Oddziału Krakowskiego PTTK i działający pod kierownictwem 
prof. Jerzego Małeckiego Komitet dla Badań i Zabezpieczenia Zamku w Korzkwi rozpoczął 
prace  zabezpieczające, wstępne odgruzowanie,  a  także prace historyczno-archeologicz-

ne; m.in. w odgruzowanej tzw. sali rycerskiej zamku zaczęły odbywać się różne spotkania 
i imprezy. Planowano stworzenie z Korzkwi ośrodka turystycznego z hotelem, salą wido-
wiskową, restauracją, zapleczem rekreacyjnym. Jednak brak środków, jak i zmiana decyzji 
władz w zakresie odbudowy zamku (miała pozostać trwała ruina) doprowadziły w latach 
70. do zaniechania dalszych prac. W 1985 r. gmina Zielonki sprzedała zamek rodzinie Bar-
bary Piaseckiej–Johnson, która podejmując dalsze prace doprowadziła jednak do kolejnej 
destrukcji założenia rozbierając założony z końcem lat 60. dach. Dopiero w 1997 r. nowy 
właściciel Jerzy Donimirski, potomek Eleonory hr. Wodzickiej, podjął koncepcje restauracji 
zespołu. Rozpoczął od rekonstrukcji zamku, otwierając w 2004 r., w części bramnej eks-
kluzywny hotel. Różnorodne prace rekonstrukcyjno-konserwatorskie, które nadal trwają, 
zmierzają do stworzenia Korzkiewskiego Parku Kulturowego. Oprócz zamku jego najważ-
niejszy element stanowiłby, rozciągający się u stóp zamkowego wzgórza, park krajobrazo-
wy, założony w 1820 r. na powierzchni ok. 6 ha. Mimo powojennych dewastacji zachowało 
się w nim sporo starodrzewia, w tym szereg lip i jesionów uznanych za pomniki przyrody, 
zaś w zachodniej części zarysy fundamentów dawnego XIX-wiecznego dworu, który,  jak 
się planuje, ma zostać zrekonstruowany wraz z  towarzyszącymi mu niegdyś budynkami 
austerii i browaru. Dalszymi elementami dawnej zabudowy pozostają zachowane od za-
chodu dwa budynki  gospodarcze  z  pocz.  XX w.,  adaptowane w końcu  lat  60.  XX w.  na 
potrzeby, funkcjonującego po dziś, ośrodka harcerskiego. Jakkolwiek zamek i park stano-
wią własność prywatną, to można je zwiedzać. Godnym polecenia jest wspaniały widok 
rozciągający się z wieży zamkowej. 

Na przeciwległym od zamku wzniesieniu góruje kościół parafialny pw. Narodzenia św. 
Jana Chrzciciela. Położony 35 m ponad korytem Korzkiewki, przewyższa zamek o 13 m. 
Legenda mówi, że był on połączony z zamkiem mostem z rzemieni wiszącym nad doliną. 
Pierwsza świątynia, pochodząca z 2. połowy XIV w., była drewniana. Obecną ufundował 
w 1623 r. ówczesny dziedzic Aleksander Ługowski, starosta lelowski, nadając jej obronny 
charakter.  Surowość bryły  kościoła  kontrastuje  z bogatym,  jednolicie barokowym  (poza 
polichromiami i witrażami z poł. XX w.) wyposażeniem jego wnętrza. Składają się na nie 
trzy, wysokiej artystycznej wartości, ołtarze z 2 ćw. XVII w. Ołtarz główny jest poświęcony 
patronowi świątyni, boczny lewy Matce Bożej Śnieżnej, zaś w prawym znajduje się pocho-
dzący z 1. ćw. XVII w. i otoczony miejscowym kultem obraz „Ecce Homo” (Oto Człowiek). 
Dwa kolejne ołtarze umieszczone są w nawie, tj. Przemienienia Pańskiego z 2. poł. XVII w. 
oraz datowany na 1700 r. ołtarz z obrazem św. Józefa, późnobarokowy o niezwykle bogato 
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Park dworski w Owczarach, fot. A. Golec

Dolina Korzkiewki, fot. K. Białek
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rzeźbionej nadstawie. Wyposażenie uzupełniają m.in. prospekt organowy z 2. poł. XVII w., 
pochodzące z  tego okresu ambona  i konfesjonał, nieco  jednak przekształcone w XIX w. 
oraz kamienna chrzcielnica z 1. poł. XVII w. Kościół słynie z zachowanych bogatych para-
mentów. Najcenniejsze z nich gotyckie, z XV w.: relikwiarz oraz monstrancja są obecnie 
eksponowane w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie. 

Korzkiewki Dolina – zwana też Podsłowiczem rozciąga się na długości około 5 km, to 
jest od ujścia do Doliny Prądnika pod Korzkwią po Smardzowice w gminie Skała, gdzie jej 
początkowy fragment tworzy wąwóz Lisie Doły objęty ochroną, jako enklawa Ojcowskie-
go Parku Narodowego. Charakterystyczna jest duża zmienność krajobrazu doliny będąca 
wynikiem  jej krętego biegu oraz asymetrii  zboczy, a  także uwarunkowanym tym różne-
go  stopnia  przekształceniami  antropogenicznymi.  Najbardziej  malowniczym  pozostaje 
środkowy, niemal przełomy odcinek na wysokości Brzozówki, użytkowany tylko rolniczo, 
zadrzewiony,  o  stromych  zachodnich  zboczach,  z  ukazującymi  się  pośród  lasu  skałkami 
górnojurajskich wapieni. Niestety, turystycznie w dalszej części, poza biegnącym tędy szla-
kiem rowerowym,  jest on tylko słabo dostępny z uwagi na brak ciągłości dróg  i ścieżek 
umożliwiających przejście do Korzkwi  i położonego w dolnym odcinku projektowanego 
parku kulturowego, który ma obejmować architektoniczno – krajobrazowy zespół zamku, 
parku i kościoła w Korzkwi.

Owczary –  są najbardziej na północ wysuniętą wsią gminy Zielonki, położoną w otu-
linie Ojcowskiego  Parku Narodowego,  na wschodnim pograniczu Wyżyny Olkuskiej.  Jej 
nazwa wskazuje  na wczesnośredniowieczne  pochodzenie,  jako  osady  służebnej,  której 
mieszkańcy zajmowali się hodowlą owiec. Pierwsza historyczna wzmianka o Owczarach 
pochodzi dopiero z 1350  r. Wieś na przestrzeni dziejów pozostawała w rękach drobnej 
szlachty lub zastawnych posiadaczy. M.in. wśród jej posesorów wymieniani są: w 2. poł. 
XIV w. Jan zwany Owieczką lub Owczarskim, herbu Prus, w 2.poł. XV w. pieczętujący się 
herbem Ostoja Jan i Hanko Wojewódka, w XVI w. mieszczanin krakowski Jan Komornicki, 
a w 2.poł. tegoż stulecia Żydowscy oraz w części Paweccy, następnie w XVII w. Wawrzyniec 
Pawęski, a w XVIII w. Woźniccy h. Ciołek, którzy w 1762 r. dokonali podziału majątku. Po 
kolejnych parcelacjach majątek w Oczarach znalazł się we władaniu krakowskiej rodziny 
Helclów, którzy z pocz. XX w. wznieśli obecny dwór na miejscu dawnego, drewnianego. 
W 1935 r. został on zakupiony wraz z 72 ha gruntów od ówczesnych właścicieli Gawińskich, 
przez inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego (1888–1974) – wybitnego działacza gospodarczego 

II Rzeczpospolitej, zasłużonego dla budowy portu w Gdyni i Centralnego Okręgu Przemy-
słowego, wicepremiera w latach 1935–39, także po wojnie posła na Sejm Ustawodawczy 
w l. 1947–52. W 1945 r. podczas reformy rolnej majątek wicepremiera nie uległ parcelacji. 
Mimo to E. Kwiatkowski sprzedał, a także rozdysponował bezpłatnie wśród najstarszych 
pracowników wiele hektarów gruntów zmniejszając ich areał do 40 ha. Jednak w 1950 r., 
będąc  już wówczas szykanowany przez ówczesne władze, został całkowicie pozbawiony 
majątku,  łącznie z dworem, który przekazano szpitalowi dla psychicznie chorych w Kra-
kowie-Kobierzynie. W  1996  r.  postanowieniem  sądu majątek  zwrócono  spadkobierczy-
niom – córkom E. Kwiatkowskiego, zawierając ugodę o zakupie przez Skarb Państwa dwo-
ru wraz z areałem 10,8 ha gruntów. Obecnie we dworze, który rozbudowano w połowie 
lat 80. XX w. i gruntownie zmodernizowano, mieści się Dom Pomocy Społecznej. Otacza 
go założony  jeszcze w okresie  lat 1750–80  i przekomponowany na przełomie XIX/XX w. 
park krajobrazowy ze wspaniałymi okazami drzew (m.in. dębami, lipami, bukami, grabem 
i modrzewiem) uznanymi za pomniki przyrody.

Eugeniusz Kwiatkowski już z końcem lat 40. stał się ofiarą stalinizacji kraju. Jego eko-
nomiczne i polityczne poglądy nie mieściły się w przyjętej koncepcji gwałtownego uprze-
mysłowienia i całkowicie upaństwowionej, centralistycznie sterowanej gospodarki. Kwiat-
kowskiemu uniemożliwiono nawet pracę w komisjach Sejmu Ustawodawczego, do które-
go kandydował ponoć z rekomendacji samego Bolesława Bieruta. Niestety, rehabilitacja 
nastąpiła zbyt późno. Dopiero w lipcu 1972 r., z okazji 50-lecia budowy Gdyni, uhonorowa-
no E. Kwiatkowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Przełom jednak 
nastąpił rok później. Otóż, ówczesny I Sekretarz KC PZPR Edward Gierek podczas wizyty 
na budowie Portu Północnego w Gdańsku niespodziewanie zapytał: „czy prof. Eugeniusz 
Kwiatkowski oglądał budowę Portu?”, i dodał – „prześlijcie mu komplet dokumentacji. 
Na pewno będzie ciekaw to przejrzeć. Nic nie powinno być zapomniane, co było dobre dla 
Polski”. Niestety, już wówczas ciężko schorowany Kwiatkowski nie był w stanie zapoznać 
się z przesłanymi mu materiałami. Zmarł 22.08.1974 r. Trumnę z jego prochami, nie bez 
przyczyny, wystawiono w kaplicy Wazów wawelskiej katedry. Wszak w jej kryptach spo-
czywa Władysław IV Waza, władca nader zaangażowany w rozbudowę morskiej potęgi 
Rzeczypospolitej.

Warto przypomnieć, że w okresie okupacji niemieckiej mieszkający we dworze Anna, 
starsza córka E. Kwiatkowskiego wraz z mężem Jerzym Maciejewiczem ściśle współpra-
cowali z AK prowadząc konspiracyjny punkt sanitarno-apteczny. W dniu 20.09.1944 r. 
w Owczarach zatrzymał się oddział batalionu AK „Skała” w odwrocie po bojach w rejonie 
Złotego Potoku pod Częstochową, co nie uszło uwagi Niemców, którzy 24.09 wkroczyli do 
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Dolina Prądnika, fot. A. Golec

Dwór E. Kwiatkowskiego w Owczarach, fot. M. Kmita-Fugiel
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wsi dokonując rewizji, także we dworze. Partyzanci jednak, zorientowawszy się w zagroże-
niu, wcześniej opuścili Owczary przechodząc do pobliskiej Brzozówki.

Pękowice – wzmiankowane po raz pierwszy w 1343 r. stanowiły rozdrobnioną własność 
szlachecką, stopniowo ulegającą komasacji. W 1471 r. potwierdzono istnienie we wsi fol-
warku. W XVI w. część Pękowic należała do klucza korzkiewskiego; pozostała część stano-
wiła własność szlachecką, m.in. w 1564 r. Pękowskich h. Ostoja oraz od 1581 r. Krzysztofa 
Tretki (Tretiusa), sekretarza króla Stefana Batorego, następnie od 1617 r. Jana Szydłowiec-
kiego, zaś w latach 80. XVIII w. Kajetana Grabkowskiego, skarbnika opoczyńskiego. Odno-
towano wówczas dwór, browar oraz 4 młyny nad Prądnikiem. W XIX w. Pękowice dzier-
żyli Cieszkowscy, zaś z początkiem XX w. dwór należał do Aleksandra i Wandy Greyberów, 
i w 1914 r. wraz z całością zabudowy Pękowic został zburzony przez władze austriackie 
dla oczyszczenia pola ostrzału fortu 44a „Pękowice”. Fort ten został wzniesiony w latach 
1895–97 wg projektu  i  pod osobistym nadzorem Emila Gołogórskiego, podówczas  kpt. 
w C.K. Armii Austro-Węgier. Jest to mały fort pancerny, obrony bliskiej, który miał za za-
danie osłaniać prawe skrzydło sąsiedniego fortu 44 „Tonie” oraz wspomagać obronę Dolin 
Prądnika i Garliczki. Projekt Gołogórskiego zyskał uznanie austriackiego dowództwa i zo-
stał zatwierdzony, jako standardowy dla tego typu fortu, z uwagi na prostotę założenia i ni-
skie koszty budowy. Jego odpowiednikami są dalsze forty Twierdzy Kraków: 45a „Bibice” 
(→Bibice), 48a „Mistrzejowice”, 501/2 Ost „Barycz” oraz fort 50 „Lasówka” w Płaszowie. 
W okresie międzywojennym pękowicki fort pozostawał w gestii wojska. Dzieło zniszczenia 
rozpoczęli Niemcy demontując po 1940 r. 4 stalowe, osłaniające działa, kopuły pancerne. 
Po wojnie początkowo zasiedlony, później opuszczony zaczął popadać w ruinę, i w 2006 r. 
został sprzedany przez gminę Zielonki prywatnemu właścicielowi, który podjął prace re-
montowe. Obecnie  fort  jest  niedostępny.  Podobnie  niedostępnym  jest  pobliski  fort  44 
„Tonie”, znajdujący się na terenie Krakowa, tuż przy granicy z gminą Zielonki (Pękowicami). 
Zachował się w dość dobrym stanie, pomimo wysadzenia jego części przez wycofujących 
się Niemców w 1945 r. Został wzniesiony w 1879 r. jako szaniec ziemny, następnie w latach 
1883–85 przebudowany na stały fort artyleryjski, który po modernizacji w latach 1902–08 
stał  się  fortem pancernym (m.in.  zainstalowano  tu pancerne wieże wysuwalno-obroto-
we); chronił dostępu do Krakowa od strony Olkusza.

Emil Gołogórski (1862-1921) – inżynier, saper, teoretyk wojskowości, pracował także 
przy budowie twierdz w Przemyślu i Trydencie; od 1894 r. w Sztabie Inżynierii Armii Au-
striackiej, od 1912 r. Generalny Inspektor Saperów C.K. Ministerstwa Wojny w stopniu 
generała-majora, podczas wojny dowodził dywizjami na frontach galicyjskim i włoskim, 
w 1915 r. awansowany do stopnia marszałka polnego – porucznika. Od listopada 1918 r. 

w Wojsku Polskim w randze generała-porucznika, dowodził okręgami generalnymi w Kra-
kowie i we Lwowie, od 1920 r. szef Departamentu II Broni Technicznych Ministerstwa 
Spraw Wojskowych.

Na zapolu fortu Pękowice (od południa) wśród zarośli znajduje się bateria dalekiego za-
sięgu z lat 1896–1902, po której dziś pozostały kamienno-betonowe schrony pogotowia. 
Doskonale natomiast, po restauracji w l. 90. ubiegłego stulecia prezentuje się wzniesiony 
z końcem XIX w. tzw. Czerwony Most – bezkolizyjne skrzyżowanie dróg fortecznych – roka-
dowej (dziś ciąg ul. Długopolska – Waliszewskiego) z biegnącą wykopem drogą dojazdową 
do fortu Pękowice (dziś ul. Pękowicka), którą prowadzi Szlak Orlich Gniazd.

Prądnika Dolina  –  dolina  rzeki  Prądnik,  zwanej  w  górnym  biegu  Sułoszówką,  zaś 
w dolnym Białuchą, największej z rzek Wyżyny Olkuskiej o długości 33 km i powierzchni 
dorzecza 196 km2. Dolina Prądnika kojarzona jest głównie ze swym środkowym, najbar-
dziej malowniczym,  skalistym odcinkiem w  rejonie Ojcowa. Na  obszarze  gminy  Zielon-
ki, a więc w swej dolnej części, dolina charakteryzuje się odmiennym krajobrazem. Jest 
znacznie szersza, a jej zbocza jeszcze stosunkowo strome i zalesione w rejonie Januszowic 
stopniowo stają się połogie, wykorzystane rolniczo. Dolina spłyca się, zaś górnojurajskie 
wapienie, tworzące znane z Ojcowa skałki zboczowe, ukazują się sporadycznie, i to głów-
nie w odsłonięciach nieczynnych od dawna kamieniołomów w Januszowicach oraz Troja-
nowicach, przy drodze Kraków – Skała. Dalej w dół doliny, strop odpornych na niszczenie 
górnojurajskich wapieni obniża się w stosunku do coraz bardziej wypełnionego aluwiami 
jej dna, a zbocza budują mniej odporne utwory kredowe. Za Zielonkami, już w granicach 
Krakowa, forma dolinna niemal całkowicie zatraca się. Białucha płynie meandrami prak-
tycznie płaskim terenem, a jej brzegi porasta las łęgowy z olszą czarną i licznymi gatunka-
mi wierzb stanowiący ostoję 19 gatunków ssaków, w tym wydry, bobra i nietoperza – bo-
rowca wielkiego oraz 51 gatunków ptaków. Stąd ten dotychczas nieuregulowany odcinek 
rzeki (od granicy Zielonek do ul. Górnickiego w Krakowie) o pow. 14,1 ha został w 2008 r. 
uznany za użytek ekologiczny o nazwie „Dolina Prądnika”. 

Przybysławice  –  nazwa wsi  po  raz  pierwszy  została  odnotowana w  1352  r.,  kiedy 
to Jan z Syrokomli wymienił z braćmi Jackiem i Sieciejem z Przybysławic swe części Gie-
bułtowa na górę Korzkiew, na której następnie wystawił zamek (→Korzkiew). Późniejsze  
XIV/XV-wieczne źródła wskazują na rozdrobnienie własności; m.in. w 2. poł. XV w. część 
wsi dzierżył Stanisław Oraczowski h. Szreniawa, sędzia grodzki krakowski. Najprawdopo-
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Fort w Węgrzcach, fot. I. OpałkaOdsłonięcie skalne w Trojanowicach, fot. M. Maniecki

Droga do Trojanowic, fot. K. Białek
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dobniej to jego płyta nagrobna (wspólna z żoną Barbarą), sprawiona w 1499 r., zachowała 
się w kościele w Giebułtowie, podówczas parafialnym dla Przybysławic. Oraczowscy wieś 
zachowali zapewne aż do XVIII w. Zmarły w 1729 r. Adam Szymon Oraczowski, wojski kra-
kowski, pisał się bowiem „z Przybysławic”. Jednak w 1629 r. Przybysławice zostają także 
wymienione w składzie dóbr korzkiewskich, podówczas należących do Aleksandra Ługow-
skiego. Stan ten potwierdza inwentarz spadkowy po zmarłym w 1739 r. Michale Stefanie 
Jordanie, wojewodzie bracławskim, kolejnym dziedzicu Korzkwi, a następnie XIX-wieczne 
spisy majątkowe.  Dziś  jedyną  pamiątką  przeszłości,  jaka  zachowała  się  w  Przybysławi-
cach, jest żelbetonowy krzyż usytuowany w centrum wsi, na skrzyżowaniu z ul. Zamkową. 
Obecny wzniesiony w 1983 r. zastąpił zniszczałe poprzednie dwa drewniane – z 1903 r., 
następnie z 1953 r., które upamiętniały utrwalone miejscową tradycją miejsce pochów-
ku powstańców  styczniowych 1863  r.  Przybysławice w okresie  zaborów  znajdowały  się 
po stronie rosyjskiej. Być może w tym rejonie polegli w starciu z carskimi strażami jacyś 
ochotnicy z Krakowa przekraczający pobliski kordon graniczny w drodze do powstańczego 
obozu w Ojcowie; być może pochowano tu zmarłych z ran uczestników bitwy pod Miecho-
wem w lutym 1863 r. Niestety, są to tylko domniemania, jak dotychczas nieuprawdopo-
dobnione żadnymi materiałami historycznymi.

Trojanowice – nazwa wsi pochodzi od pospolitego w dawnej Polsce imienia Trojan, za-
pewne jej zasadźcy. Pierwsza wzmianka o Trojanowicach pochodzi z 1271 r. Wieś począt-
kowo pozostawała we władaniu rycerskim, później około poł. XV w. stała się włością kró-
lewską, wchodząc wraz z Zielonkami w skład klucza pod zarządem wielkorządcy krakow-
skiego. Wiadomo, że od XVI w. przy trakcie z Krakowa do Skały znajdowała się karczma.

Na terenie wsi, przy drodze wojewódzkiej 794, godnym uwagi jest zarzucony kamienio-
łom uznany za stanowisko dokumentacyjne, a obrazujący budowę geologiczną tut. części 
Doliny  Prądnika. W  ścianie  przekopu  obserwujemy,  że  zalegający  na  dolnym  poziomie 
wapień górnej jury jest poziomo ścięty przez wkraczające ok. 90 mln lat temu morze kre-
dowe. Jest to tzw. powierzchnia abrazyjna, nad którą zalegają osady morza kredowego – 
ciemniejsze, brunatnej barwy wapienie zawierające otoczaki  i ziarna kwarcu. Nad nimi, 
oddzielone następną powierzchnią abrazyjną wytworzoną przez kolejną transgresję mo-
rza kredowego, leżą zlepieńce przechodzące ku górze w gruzłowaty wapień. Dodatkowo 
można w nich zaobserwować, dzięki wspomnianym powierzchniom abrazyjnym, drobne 
uskoki, a więc ślady ruchów tektonicznych z okresu neogenu, które doprowadziły do wy-
kształcenia się zapadliska krzeszowicko-krakowskiego. Podobne odsłonięcie znajduje się 
w pobliżu, na terenie sąsiednich Januszowic.

Węgrzce – nazwa wsi wskazuje, że jej zasadźcami mogli być osadnicy węgierscy (→ Bibice).  
Historycznie  Węgrzce  po  raz  pierwszy  wzmiankowane  w  1350  r.  przez  wieki  należały 
do  krakowskiej  kapituły  katedralnej.  Zostały  upaństwowione  przez  władze  austriackie 
wkrótce po III rozbiorze Polski. W 2.poł. XIX w. Austriacy rozbudowując Twierdzę Kraków 
wznieśli na obszarze Węgrzc dwa forty „Łysa Góra”, a później „Węgrzce”, które praktycznie 
chroniły odległą o zaledwie 3 km granicę z Rosją. Jesienią 1914 r., wobec nadciągającej 
ofensywy  rosyjskiej,  austriackie wojsko dokonało wyburzenia praktycznie całej  zabudo-
wy wsi  celem oczyszczenia przedpola  fortu „Łysa Góra”. Zburzony został wówczas dom 
Stanisława Wyspiańskiego, w którym artysta spędził ostatnie miesiące swego życia – od 
sierpnia  1906  r.  do  listopada 1907  r.  Przypominają o  tym odsłonięty w 1974  r.  obelisk 
w miejscu, gdzie stał dom artysty oraz jego popiersie wykonane w 1987 r. przez prof. Bole-
sława Chromego, a znajdujące się przed budynkiem tut. przedszkola (przy szosie warszaw-
skiej). Z dawnej zabudowy Węgrzc ocalał dwór i zabudowania gospodarcze z około 1900 r., 
(współcześnie mocno przekształcone) oraz park krajobrazowy o XIX-wiecznym założeniu 
i częściowo zachowanym układzie kompozycyjnym. Obecnie w zespole dworskim mieści 
się Stacja Doświadczalna Oceny Odmian. 
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Na trasie w ok. Woli Zachariaszowskiej, fot. M. Sośnicki

Widok ze Stacji Oceny Odmian w Węgrzcach, fot. A. Golec
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Stanisław Wyspiański – gdy zakupił małe gospodarstwo w Węgrzcach, był już w ter-
minalnym stadium nieuleczalnego wówczas syfilisu, którym podobno zaraził się, nie tyle 
podczas pobytu w Paryżu u Paula Gauguina, z początkiem lat 90. XIX w., co od robotni-
cy w krakowskiej drukarni. Mimo częściowego paraliżu, bólu, ropiejącej dłoni pracował, 
i snuł wizje swej dalszej twórczości. Chromą ręką zdołał wykonać zaledwie kilka rysunków, 
w tym tragiczny autoportret ukazujący zniekształcony chorobą nos. Dokonał tłumacze-
nia – parafrazy „Cyda” Pierre’a Corneill’a, ukończył dramaty „Sędziowie” i „Powrót Ody-
sa”, napisał nowe „Juliusz II” i „Zygmunt August” – dyktując je całymi nocami swej ciotce 
Joannie Stankiewiczowej, której także możemy zawdzięczać ocalenie szeregu pamiątek 
po artyście. Latem 1907 r. nastąpiła nieoczekiwana poprawa stanu zdrowia. Wyspiański 
uporządkował swój dorobek, odwiedził Kraków, a także urządził w swym obejściu słynne 
dożynki, w których wzięła udział niemal cała wieś i liczne grono gości z Krakowa. Kres na-
stąpił 14 listopada. Przewieziony do szpitala w Krakowie Stanisław Wyspiański zakończył 
życie 28 listopada 1907 r. w wieku 38 lat. Pozostawił po sobie 18 dramatów, szereg prze-
kładów i adaptacji sztuk, projekty witraży do prawie 30 kościołów, kilkanaście projektów 
wnętrz i restauracji obiektów zabytkowych i wiele obrazów oraz portretów. 

Fort 47 „Łysa Góra” – powstał z rozbudowy w latach 1872–78 ziemnego szańca na 
fort półstały, który następnie przed 1886 r. został przekształcony na potężny, największy 
w Twierdzy Kraków fort artyleryjski, liczący 6 baterii dział. Obok, na miejscu drewniano-
-ziemnego  fortu z 1887 r. Austriacy w  latach 1896–1902 wznieśli nowy fort pancerny 
obrony  bliskiej  i  dalekiej  47a  „Węgrzce”,  który  stricte  ryglował  gościniec warszawski. 
Oba forty na początku XX w. połączono zakrytą drogą rokadową, nad którą usypano wał 
ziemny. Wzniesiono także ostróg forteczny przy biegnącym wówczas bardziej na wschód 
gościńcu warszawskim, dziś w ruinie oraz w latach 1902–03 baterię sprzężoną obrony 
dalekiej, sześciodziałową z kamienno-stalowobetonowymi schronami, która zachowała 
się i jest dostępna. Po 1918 r., aż do początków obecnego stulecia oba obiekty pozosta-
wały w gestii wojska, co zapewne uchroniło  je przed dewastacją. W forcie „Węgrzce” 
zachował się m.in. komplet elementów pancernych, takich jak artyleryjskie i obserwa-
cyjne wieże pancerne, nisze pancerne dział, tarcze strzelnic karabinowych, choć uzbro-
jenie i większość osprzętu bojowego zostało zdemontowanych już w 1920 r. w związku 
z  wojną  polsko-bolszewicką.  W  latach  2004–2005  fort  gruntownie  odrestaurowano, 
adaptując go na prywatny biurowiec. Fort „Łysa Góra” również przekazano prywatnemu 
właścicielowi,  który podjął prace planując urządzić  centrum hotelowo-konferencyjne. 
Wykonano prace  zabezpieczające, w  tym  fort  z  częścią  przyległego osiedla Magiczne 
Wzgórze ogrodzono siatką; stąd można go przynajmniej obejrzeć. 

Jakkolwiek koncepcje obrony w okresie międzywojnia uległy ewolucji na rzecz for-
tyfikacji rozproszonych, to jednak nie lekceważono poaustriackich obiektów. We wrze-
śniu 1939 r. forty „Zielonki”, „Tonie” i „Węgrzce” ponownie przygotowane do obrony 
spełniły swe zadanie opóźniając zajęcie Krakowa przez Niemców i umożliwiając tym 
samym planowany odwrót na wschód jednostek Armii „Kraków”. Także Niemcy, w ob-
liczu ofensywy sowieckiej 1944–1945 r. zwrócili uwagę na forty, niektóre z nich włą-
czając w planowane linie obrony. M.in. obsadzono fort „Węgrzce”, który podczas walk 
o wyzwolenie Krakowa w połowie stycznia 1945 r. zdołał bronić się zaledwie przez 3 
dni. Skapitulował po ostrzelaniu przez sowiecki czołg, od strony Krakowa, z Trzeciej 
Góry. Ślady tego ostrzału były widocznie na murach fortu; zostały jednak zabetonowa-
ne podczas jego restauracji. 

W Węgrzcach, jak w Nowym Jorku. Zaledwie kilka ulic w rejonie dawnych fortów po-
siada nazwy własne. Większość ulic oznaczono literami A1, A2…B1,B2, itd., aż do C27. 
Może to lepsze, niż wymyślanie nazw, które nie wszystkim mogą się akurat podobać. 

Węgrzce do niedawna wyróżniało też radio „Alfa” założone w 1993 r., i stąd nadające 
swój program, w którym nie brakowało wiadomości z terenu gminy Zielonki. Niestety za-
kończyło swą działalność w 2013 r., a jego częstotliwość przejęło radio KRK.FM.

Wola Zachariaszowska  –  została  założona w 1274  r. w obrębie Garlicy  zapewne 
przez niejakiego Zachariasza (sołtysa). Pierwotnie zwana Wolą Garlicką, później Wolą Za-
charzową  stanowiła własność  krakowskiej  kapituły  katedralnej. W XV w. we wsi  istniał 
dwór, folwark oraz karczma, jak można przypuszczać przy trakcie handlowym, po którym 
pozostał nazewniczy ślad – Droga Królewska, prowadząca od Witkowic granicą Zielonek 
i Bibic przez Wolę Zachariaszowską, na północ ku Żarnowcowi z ominięciem Skały i Mie-
chowa. W 1864 r. dobra kapitulne zostały przez władze rosyjskie upaństwowione. Wieś 
bowiem w okresie zaborów znalazła się po stronie rosyjskiej, a przejęcie dóbr kapitulnych 
wiązało się zapewne z carskimi represjami po powstaniu styczniowym.

Zielonki  – po  raz pierwszy  zostały wzmiankowane w 1260  r.,  kiedy  to  zmarł Albert 
(Wojciech), prepozyt łęczycki i kanonik krakowski, który przed śmiercią zapisał swą wieś 
krakowskiej kapitule katedralnej. Zapewne już wówczas Zielonki były podzielone – na 
wspomnianą część rycerską podarowaną krakowskiej kapitule, oraz część książęcą (kró-
lewską) nazywaną Idzikowice. Nazwa ta zanikła wraz z osadą, która być może uległa spa-
leniu, a jej mieszkańcy przesiedlili się w rejony Rozdziałowskiego i Marszowca, o którym 
pierwsze wiadomości pochodzą z 1248 r. Wspomniany podział Zielonek utrzymał się do 
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Kościół w Zielonkach, fot. A. Małyska

Fort w Zielonkach, fot. M. Maniecki
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czasów parcelacji i sekularyzacji dóbr kapitulnych w XIX w. Dziś tę zaszłość poświadcza 
nazwa  „Kapituła”  odnosząca  się  do  części wsi w  rejonie  kościoła  parafialnego.  Część 
królewska  stanowiła  od  1  poł.  XIV w. wyłączone dobra wielkorządowe,  tzw.  stołowe, 
z których dochód przeznaczony był na utrzymanie dworu. W późniejszym okresie dobra 
te zaczęto traktować jako zastaw pod udzielane skarbowi koronnemu pożyczki, bądź do-
żywotnie dzierżawy. Przykładowo wymieńmy ich ciekawszych posesorów: Jana Bonera 
królewskiego bankiera, żupnika i wielkorządcę krakowskiego, który w 1521 r. otrzymał 
zabezpieczenie na Zielonkach wraz z Marszowcem i Trojanowicami za pożyczki w kwo-
cie  139  tys.  zł.  udzielone  Zygmuntowi  Staremu; Wespazjana  Dottuli, Włocha,  byłego 
dworzanina królowej Bony nobilitowanego przy okazji Hołdu Pruskiego (1525 r.), który 
otrzymał Zielonki w dożywotnią dzierżawę w latach 60. XVI w. czy dzierżawiącego do-
żywotnio Marszowiec od 1633 r. Jana Trevano – także Włocha, nadwornego architekta 
Zygmunta III Wazy, znanego z wielu barokowych realizacji w Krakowie, m. in. odbudo-
wy Wawelu (po pożarze w 1595 r.) czy fasady kościoła śś. Piotra i Pawła. Później tutej-
sze dobra przechodziły z rąk do rąk i dopiero w 1679 r., w oparciu o regulacje prawne 
z 1590 r., powróciły pod bezpośrednią administrację wielkorządców krakowskich. Przez 
wieki  Zielonki  pozostawały  znaczącym  ośrodkiem  gospodarczym.  Sprzyjały  temu  do-
godne położenie na traktach handlowych, bliskość Krakowa tworzącego chłonny rynek 
zbytu, a także Prądnik, który dostarczał zarówno energii,  jak i wody przede wszystkim 
młynom zbożowym, których w okresie XVI–XVII w. działało 6–8. Wraz z tym rozwinęło 
się piekarnictwo; w podanym okresie odnotowano w Zielonkach aż 14 piekarzy. Wieś 
specjalizowała się również w produkcji na krakowski rynek miodu i warzyw. Działało 5 
karczem, prochownia, ślusarnia, od początku XVII w. szabelnia, zaś w XVIII w. gorzelnia 
i browar. W zakresie produkcji przemysłowej Zielonki mocno konkurowały z przemysło-
wymi osadami skupionymi w Dolinie Prądnika, także należącymi do dóbr korzkiewskich.

Cennym zabytkiem jest późnogotycki z elementami renesansowymi kościół parafialny 
pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Pierwotny, wzmiankowany w spisach święto-
pietrza  z  lat  1325–27 uległ  zniszczeniu, mimo przeprowadzonych  jeszcze w 1520  r.  na-
praw. Budowę obecnego rozpoczęto w 1533 r. wznosząc gotyckie prezbiterium o sklepie-
niu krzyżowo-żebrowym; nawę ukończono w 1538 r. Od tego czasu świątynia zachowała 
się bez większych zmian. Dopiero w 1948 r. dobudowano kaplicę, a w latach 1966–1968 
przedłużono  jego korpus od zachodu, zwieńczając dobudówkę betonowym triangułem. 

Wewnątrz na uwagę zasługują renesansowe portale oraz kamienne tabernakulum ścien-
ne z 1533 r., barokowe ołtarze z XVIII w., w tym późnobarokowy ołtarz główny z obrazem 
Narodzenia NMP i posągami św. Joachima i św. Anny, wykonanymi w 1728 r. przez słyn-
nego rzeźbiarza krakowskiego Antoniego Frączkiewicza, nawiązującego w swych dziełach 
do sztuki Baltazara Fontany� 

Do kościoła przylega wspomniana kaplica z 1948 r., obecnie pw. Matki Bożej Zwycię-
skiej. W 1950 r. umieszczono w niej dawny ołtarzyk polowy z repliką obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej, który został wykonany w 1941 r. przez polskich żołnierzy stacjonujących 
w Szkocji, a po wojnie przywieziony do kraju w 1947 r. przez płka Władysława Passendor-
fera, późniejszego kierownika cegielni w Zielonkach. Ołtarzyk ofiarowany kard. Adamowi 
Sapiesze początkowo został umieszczony w kościele Mariackim w Krakowie, a następnie 
z inicjatywy darczyńcy w 1949 r. w uroczystej procesji sprowadzony do Zielonek.

Obok kościoła wznosi się drewniana dzwonnica z 1954 r., obecnie pełniąca funkcję oł-
tarza polowego oraz pomnik papieża Jana Pawła II, dłuta prof. krakowskiej ASP Bronisława 
Chromego. Monument został ufundowany przez mieszkańców Zielonek z okazji 20-lecia 
pontyfikatu Ojca Świętego i odsłonięty 8.09.1998 r.

Godnym  uwagi  jest  również  fort  „Zielonki”,  zwany  też  „Marszowcem”  wzniesiony 
w latach 1884–1916. Jest to standardowy fort o pięciobocznym narysie otoczony suchą 
fosą i składający się z koszar szyjowych, schronu głównego i ośmiu schronów pogoto-
wia na wale artyleryjskim. Obronność fortu wzmacniały trzy baterie sprzężone: dwie od 
zachodu (z okresu budowy fortu i 1902 r.) oraz jedna od wschodu, z około 1902 r., dziś 
znajdująca się przy cmentarzu. Z baterii tej, podobnie jak z zachodniej, leżącej bliżej for-
tu zachowały się murowane schrony pogotowia; druga bateria od zachodu jest położona 
na ogrodzonym, prywatnym terenie. Sam fort po wojnie służył  jako magazyn warzyw. 
Opuszczony w 1985 r. nie oparł się dewastatorom; jego wyposażenie zostało rozkradzio-
ne, a plac broni stał się dzikim wysypiskiem śmieci. W 1990 r. fort od Skarbu Państwa 
przejęła  gmina  Zielonki  i  w  1999  r.  dzięki  środkom UE  przystąpiła  do  jego  renowacji 
w oparciu o oryginalne projekty architektoniczne sprowadzone w tym celu z wiedeń-
skiego państwowego archiwum. W koszarach szyjowych fortu powstał ekskluzywny ho-
tel „Twierdza”, który następnie w 2007 r. sprzedano prywatnej spółce. W międzyczasie 
otoczenie hotelu zagospodarowano rekreacyjnie. W 2003 r. na wale artyleryjskim urzą-
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Twórczość K. Gawłowej „Krakowskie wesele”

Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach, fot. I. Opałka Węzeł szlaków przy forcie „Zielonki”, fot. M. Płachta
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ZielonkiZielonki

dzono strzelnicę do strzelań dynamicznych, a teren fortu wykorzystano do uprawiania 
sportów ekstremalnych (paint-ball, quady, mosty linowe, itp.); także wystawiono na nim 
różne drewniane budowle do  imprez plenerowych, nie  licujące z surową architekturą 
dzieła obronnego. Fort można zwiedzać za zgodą administracji hotelu.

Oby współcześni budowniczowie pracowali tak, jak za czasów C.K. Austrii. Otóż przy 
adaptacji fortu „Zielonki” nie zaszła potrzeba modernizacji XIX-wiecznych zabezpieczeń 
przeciwilgotnościowych, jak też wymiany ówczesnej kanalizacji fortecznej, którą wykorzy-
stano do odprowadzania wód opadowych.

Innym, drobnym, aczkolwiek ciekawym zabytkiem jest kapliczka „Na Rozdziałowskim” 
z 1636 r. Usytuowana na kopcu, posiada formę kamiennej kolumny zwieńczonej latarnią, 
w której umieszczono figurę Piety.

Przydrożne kapliczki i krzyże – to charakterystyczny element polskiego krajobrazu. 
Także nie brakuje ich na szlakach gminy Zielonki. Bywają drogowskazem, wizytówką 
miejsca, przystankiem dla wędrowca. To także miejsca spotkań ludzi, szczególnie pod-
czas tradycyjnych majowych nabożeństw. Najstarsze w gminie kapliczki to pochodząca 
z 1625 r. kapliczka słupowa w →Batowicach i wspomniana wyżej kapliczka „Na Rozdzia-
łowskim” z 1636 r. Po przewróceniu przez wichurę w 2009 r. kapliczkę dwa lata później 
udało się uratować – co ciekawe – mimo upadku z wysokości figurka Piety zachowała 
się. Po równie starej kapliczce w Boleniu został tylko postument. Ale powstają i nowe, 
nawiązujące do najlepszych tradycji – jak kapliczka z figurą św. Judy Tadeusza w Zielon-
kach przy ul. Zielone Jary.

Od czerwca 2014 r. każdy turysta może zwiedzać, praktycznie codziennie, Izbę Regio-
nalną w Zielonkach powstałą przy tut. Bibliotece Publicznej dzięki ogromnej życzliwo-
ści mieszkańców gminy, którzy ofiarowali na ten cel swoje rodzinne pamiątki  i zbiory. 
W zbiorach Izby znajdują się ubiory dawnych mieszkańców Zielonek, w tym stroje kra-
kowskie, a także elementy dawnego sprzętu domowego codziennego użytku, dewocjo-
nalia, skrzynie wianne oraz szereg  innych eksponatów. Trzon ekspozycji stanowi zbiór 
oleodruków pochodzących z przełomu XIX/XX wieku, a wśród nich obraz olejny na płót-
nie przedstawiający Matkę Bożą Częstochowską, pochodzący z końca XIX w. Zwiedzający 
szczególną  uwagę  zapewne  też  zwrócą  na  niezwykłe,  pełne  kolorów  i  radości  obrazy 
Katarzyny Gawłowej.

Katarzyna Gawłowa (1896–1982) należy do grona najbardziej cenionych, obok Nikifora 
Krynickiego, artystów naiwnych. Całe życie mieszkała w Zielonkach zdobiąc wnętrze swe-
go domu motywami kwiatowymi, wizerunkami zwierząt, postaciami krakowiaków, scena-
mi religijnymi. Malarstwo Gawłowej, gdy miała już 77 lat, odkryli w 1973 r. Mieczysław 
Górowski, krakowski plastyk, oraz Jacek Łodziński, kolekcjoner-etnograf, który namówił ją 
do malowania na dykcie, kartonie czy tekturze; objął artystycznym mecenatem przyczy-
niając się do zorganizowania w grudniu 1977 r. wernisażu jej prac w krakowskim Muzeum 
Etnograficznym. Twórczość Gawłowej odniosła wielki sukces. Dziś jej obrazy są wystawia-
ne nie tylko w krakowskim Muzeum Etnograficznym, które zgromadziło ich prawie 70, ale 
w bardzo wielu muzeach i galeriach, także we Francji i w Niemczech. Również znaczącym 
zainteresowaniem, jak okazało się nie tylko mieszkańców Zielonek, cieszyła się wystawa 
prac malarki zorganizowana w 2010 r. przez miejscowe Centrum Kultury we współpracy 
z Muzeum Etnograficznym. Odwiedziło ją w przeciągu miesiąca prawie tysiąc osób.
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Wyruszając na szlak – ul. Galicyjska w Zielonkach, fot. M. Płachta
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1. Szlak czerwony (okrężny) ZielonkowySchemat tras

Charakterystyka szlaku:
Szlak prowadzi przez najciekawsze zakątki gminy Zielonki umożliwiając poznanie jej wa-
lorów krajobrazowych i kulturowych. Zobaczymy Dolinki Bibiczanki, Garliczki (Naramki), 
Korzkiewki  i Prądnika. Odwiedzimy zamek w Korzkwi  i  tamtejszy  inkastelowany kościół, 
późnogotycki kościół w Zielonkach, zespół dworski w Owczarach,  Izbę Regionalną w Bi-
bicach (dostępną po wcześniejszym umówieniu), lamus w Garlicy Murowanej oraz poau-
striackie forty w Zielonkach i Bibicach�

Szlak w południowej jego części można zaliczyć do łatwych. Prowadzi niemal równin-
nym  terenem  pogranicza  Wyżyny  Krakowsko  –  Częstochowskiej  i  Bramy  Krakowskiej, 
w której obrębie położony jest Kraków. W północnej części trasę charakteryzują duże róż-
nice wysokości pomiędzy wspomnianymi uprzednio dolinkami, a rozciągającymi się ponad 
nimi wierzchowinami. Zatem szlak w tej części można określić jako trudny. 

Planując wycieczkę możemy skorzystać z innych szlaków rowerowych oraz pieszych, rów-
nież dostępnych dla rowerów, dowolnie modyfikując trasę, skracając ją lub wydłużając w za-
leżności od potrzeb. Szlak wiedzie w większości bocznymi drogami asfaltowymi, o minimalnym 
natężeniu ruchu kołowego. Na nielicznych odcinkach – drogami utwardzonymi tłuczniem, jak 
np. za fortem „Zielonki”, lub drogami gruntowymi, jak w Parku Leśnym w Witkowicach.

Zielonki – Witkowice – Bibice – Garlica Murowana – 
Owczary – Korzkiew – Pękowice – Zielonki

długość trasy: 32,5 km

1
pętla



Hala Sportowa w Zielonkach, fot. M. Maniecki

Kościół w Zielonkach, fot. P. Banasik Droga z Garlicy Murowanej do Zielonek w stronę fortu, fot. M. Sośnicki

Dolina Korzkiewki, fot. I. Opałka

G
M

IN
N

E 
SZ

LA
K

I R
O

W
ER

O
W

E

G
M

IN
N

E 
SZ

LA
K

I R
O

W
ER

O
W

E

36 37

1. Szlak czerwony (okrężny) Zielonkowy1. Szlak czerwony (okrężny) Zielonkowy

„Szlak Zielonkowy” – tak potocznie działacze Oddziału Krakowskiego PTTK określili 
czerwony, okrężny szlak rowerowy wytyczony przez nich w 1997 r. z inicjatywy Grażyny 
Skotnickiej, podówczas kierowniczki Samorządowego Ośrodka Kultury w Zielonkach. Szlak 
hucznie otwarto 19.10.1997 r. uroczystym… „przecięciem dętki” pod Urzędem Gminy, skąd 
uczestnicy wyruszyli na trasy kończące się rowerowym festynem w parku pod zamkiem 
w Korzkwi. Impreza kontynuowana przez okres paru lat miała stały punkt programu – Wy-
ścig między Panem, Wójtem i Plebanem, nawiązujący tytułem do słynnego utworu Miko-
łaja Reja „Krótka rozprawa między Panem, Wójtem a Plebanem”. W pierwszym „wyścigu”, 
oczywiście na symbolicznym dystansie, uczestniczyli: Jerzy Donimirski – właściciel zamku 
korzkiewskiego, Marek Nawara – wójt Gminy Zielonki, późniejszy marszałek Wojewódz-
twa Małopolskiego (zmarły w 2011 r.) – w 1998 r. zastąpił go obecny wójt Bogusław Król 
– oraz ksiądz z parafii w Zielonkach Bohdan Ciołczyk. Relacje z otwarcia szlaku oraz inne 
artykuły informujące o jego trasie kilkakrotnie w 1997 i 1998 r. ukazały się w „Gazecie Kra-
kowskiej”, zaś TVP Kraków poświęciła mu jeden z odcinków cyklicznego programu „Podpo-
wiedzi w plenerze”, który wyemitowano 1.11.1997 r.

Dokładny przebieg szlaku:
Wycieczkę rozpoczynamy spod Centrum Kultury, Promocji i Sportu w Zielonkach, a dokład-
niej przy Hali Sportowej. Obok położony jest kościół pw. Narodzenia NMP, który warto zwie-
dzić ze względu na jego późnogotycką architekturę oraz ciekawe barokowe wyposażenie.

Stąd kierujemy się ogólnie na południe, w stronę Krakowa, początkowo ul. ks. Adama 
Zięby – ok. 200 m lekko pod górę (uwaga! znaczny ruch), a następnie skręcamy w lewo, 
w ul. Na Popielówkę, i po pokonaniu ok. 100 m podjazdu osiągamy wierzchowinę. Przed 
nami roztacza się panorama północnego Krakowa. Nie zmieniając kierunku, po około 1 km 
dojeżdżamy do os. Łokietka, gdzie skręcamy w lewo w ul. Złote Piaski. Po kolejnych 400 m 
włączamy się w ul. Długopolską, która po 150 m doprowadza do ul. Krakowskie Przedmie-
ście, tj. drogi wojewódzkiej nr 794 (2,0 km). Zachowując należytą ostrożność przekracza-
my ją kierując się dalej na wschód ul. Długopolską, by po 600 m dojechać do zadrzewionej 
Dolinki Prądnika (Białuchy), między Zielonkami a Krakowem uznanej za użytek ekologiczny 
(→Dolina Prądnika). Wnet za mostem od lewej dochodzą znaki szlaku rowerowego niebie-



Na szlaku – ul. Na Popielówkę w Zielonkach, fot. I. Opałka

Szlak Twierdzy Kraków – fort „Zielonki”, fot. M. Płachta
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skiego, z którymi wspólnie po niespełna 250 m jazdy (tu już – ul. Zielone Wzgórze) osiąga-
my węzeł szlaków „pod prochownią”, na skrzyżowaniu z ul. Głogową (2,9 km). W zadrze-
wieniach, wzdłuż których jechaliśmy, można dostrzec wał prochowni, wybudowanej przez 
Austriaków pod koniec XIX w., a zniszczonej przez eksplozję amunicji w 1927 r. (→Bibice).

Skrzyżowanie szlaków: szlak nr 2 niebieski: Zielonki Centrum 1,7 – Wola Zachariaszow-
ska 6,4; – szlak nr 4 czarny: kierunek południowy – Kraków Dworek Białoprądnicki 1,8; 
kierunek wschodni – Węgrzce 3,9 – Bosutów 5,6 – Dziekanowice (szlak żółty nr 9).

Jedziemy dalej ul. Zielone Wzgórze, wspólnie ze znakami czarnymi, na wschód pod dawny 
szpital okulistyczny w Witkowicach, pokonując około 350 m lekkiego podjazdu. Pod szpitalem 
(sklep), na skrzyżowaniu z ul. Dożynkową spotykamy →Szlak Twierdzy Kraków (3,4 km).

 Skrzyżowanie szlaków: Szlak Twierdzy Kraków (nr 12): Fort „Bibice” 2,5 – Fort „Zielonki” 
3,3 – Zielonki centrum 4,9 – Fort „Pękowice” 7,2.

Kierujemy się w prawo, wspólnie ze Szlakiem (nr 12) Twierdzy Kraków – ul. Dożynko-
wą, by po około 150 m skręcić w lewo, w ul. Bibicką, która sprowadza do mostku na Bibi-
czance (→Dolina Bibiczanki) i Parku Leśnego Witkowice. Droga zmienia się w szutrową, 
następnie gruntową, wiodąc przez las. Na wysokości placu zabaw, warto poświęcić chwi-
lę uwagi na odszukanie na zalesionym zboczu reliktów poaustriackich kawern zbudowa-
nych przed I wojną światową, w których mieściły się magazyny leków. Jedziemy zboczem 
Bibiczanki – faliście, to zyskując na wysokości, to szybko ją tracąc. Wnet droga sprowadza 
do brodu na Bibiczance, który można bez przeszkód pokonać na rowerze. Miejmy nadzie-
ję, że istniejąca tu wcześniej przez wiele lat kładka zostanie odtworzona. Od brodu droga 
na dystansie około 50 m ostrym trawersem pokonuje prawe zbocze dolinki doprowadza-
jąc do mostu drogowego na Bibiczance w ciągu ul. Witkowickiej. Po jego przekroczeniu 
ponownie  kierujemy  się w  las  podążając  około  500 m,  bez  przewyższeń,  rozjeżdżoną, 
często błotnistą drogą. Przez dalsze 800 m do węzła szlaków w widocznych już Bibicach 
prowadzi nas przez pola ul. Parkowa – początkowo utwardzona, a od zabudowań asfal-
towa. Zwróćmy uwagę, że po 200 m od lasu droga skręcając na północ tworzy obszerne 
zakole.  To  ślad po nieistniejącym dziś  fortecznym  szańcu,  który okrążała od wschodu. 
Dojechawszy do zabudowań na skrzyżowaniu z ul. Wierzbową (5,6 m) opuszczamy znaki 
czarne oraz Szlak Twierdzy Kraków�

Skrzyżowanie szlaków: Szlak Twierdzy Kraków (nr 12): fort „Węgrzce” 1,1 – fort „Batowi-
ce” 5,9; – szlak rowerowy nr 4 czarny: fort „Węgrzce” 1,1 – Bosutów 5,4 – Dziekanowice 
(szlak żółty nr 9) 7,1 – Raciborowice 8,4.

Skręcamy w ul. Wierzbową, i zaraz w prowadzącą na północ ul. Spacerową, przy której 
mijamy plac zabaw  i punkt wypoczynkowy. Podążając wzdłuż zabudowań Bibic po oko-
ło  1,6  km  osiągamy  historyczne  centrum wsi  –  niewielki  plac  zwany  obecnie  Rynkiem 
(7,2  km),  którego  zachodnią  pierzeję wypełnia wzniesiony w 1984  r.  kościół  pw. Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy. Natomiast przy drodze (szlaku) wznosi się budynek mieszczący 
sklep,  remizę OSP oraz  Izbę Regionalną prezentującą historię →Bibic,  tradycje  i  lokalny 
folklor. Przy remizie, od południa warto zwrócić uwagę na pokaźnych rozmiarów granito-
wy głaz zwieńczony figurą św. Floriana w szklanej obudowie. Głaz ten uznany za pomnik 
przyrody pierwotnie spoczywał w pobliskim Wąwozie Kamieniec, dokąd został przywle-
czony ze Skandynawii przez lądolód w okresie zlodowacenia krakowskiego. 

Z Rynku wyruszamy za drogą główną – skręcając w lewo, w ul. Kasztanową. Jadąc pro-
sto – ul. Lipową można po 250 m dojechać do szlaku czarnego nr 7, który łączy wspomniany 
Wąwóz Kamieniec i biegnący tamtędy szlak zielony z fortem „Zielonki”. Tymczasem po ok. 
200 m skręcamy z ul. Kasztanowej w lewo, w ul. Zieloną – gruntową drogę wiodącą do fortu 
Bibice. Po dalszych ok. 200 m, na skręcie szlaku w prawo, ponownie spotykamy, dochodzący 
tu od południa (z Witkowic) →Szlak Twierdzy Kraków (7,7 km). Znajdujemy się przy ukrytym 
w zieleni forcie 45a „Bibice”, do którego można dojść odbiegającą tuż przed zakrętem ścieżką. 
Znaki prowadzą dalej wzdłuż ogrodzenia okalających fort ogródków działkowych, na zachód, 
dawną forteczną drogą rokadową – ul. Wichrowe Wzgórze. Po około 800 m od skrętu, minąw-
szy bramę wjazdową na wspomniane ogródki dojeżdżamy do ul. Marszowieckiej, historycznie 
również drogi fortecznej, dojazdowej do fortu 45 „Zielonki”. Skręcamy w nią w prawo, na pół-
noc, a po 200 m przecinamy ruchliwą szosę Zielonki – Bibice, tj. ul. Galicyjską, spotykając tu 
wzmiankowany wyżej szlak czarny „bibicki” nr 8 (8,8 km). Wzdłuż ul. Galicyjskiej, w odległości 
około 200 m, zarówno od wschodu (przy cmentarzu), jak i od zachodu zachowały się pozo-
stałości dawnych baterii sprzężonych fortu Zielonki (→Zielonki, →Szlak Twierdzy Kraków). Nie 
zmieniając kierunku, osiągamy po kolejnych 250 m wjazd do fortu ”Zielonki”, obecnie hotelu 
„Twierdza”. Tu znaki obu szlaków kierują w lewo, okrążają fort od zachodu, prowadząc 300 m 
do połączenia ze szlakiem niebieskim; obok miejsce do odpoczynku (9,4 km).

Skrzyżowanie szlaków: szlak nr 2 niebieski: – kierunek południowy – Zielonki centrum 1,8 
– Witkowice d. prochownia 3,5 – kierunek północny – Wola Zachariaszowska 3,4

1. Szlak czerwony (okrężny) Zielonkowy1. Szlak czerwony (okrężny) Zielonkowy



Garlica Murowana– zabudowania dworskie, fot. K. Białek Widok z Owczar – rozległa panorama na Kraków aż po Tatry, fot. A. Golec
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Wspólnie ze szlakiem niebieskim, po minięciu fortecznych zadrzewień, podążamy po-
śród pól asfaltową drogą, a następnie skręcamy na północ, w ul. Królewską prowadzącą 
około 600 m wśród pól, wierzchowiną, pomiędzy Dolinami Bibiczanki  i Garliczki. Wokół 
rozpościera się szeroki widok na okolicę. Od północy – widoczna Wola Zachariaszowska, 
od południa zadrzewienia fortu „Zielonki” i Zielonki, zaś w kierunku południowo-zachod-
nim Bibice. Mijamy ogrodzenie po dawnych ogródkach działkowych, za którym kończy się 
asfalt, i po około 200 m szlaki rozchodzą się (10,4 km).

 Skrzyżowanie szlaków: – szlak nr 2 niebieski: – Wola Zachariaszowska 2,4

Skręcamy w odchodzącą skośnie w lewo utwardzoną drogę, z której wnet można podzi-
wiać rozległy widok – od zachodu na wierzchowiny ponad Doliną Prądnika (m.in. widocz-
ne zadrzewienia fortów Zielonki i Pękowice oraz kościół w Giebułtowie), od południowe-
go-zachodu na wzniesienia Lasu Wolskiego w Krakowie i dalej Lasu Zabierzowskiego, a po-
nad nimi, na horyzoncie granie Beskidów Makowskiego i Żywieckiego. Droga nieznacznie 
opada, a po skręcie w prawo, na północ już, jako asfaltowa przez około 400  m ostro opada 
do położonych ponad 20 m niżej w →Dolinie Garliczki zabudowań →Garlicy Murowanej� 
Naprzeciw wjazdu na dawny teren dworski  (widoczny XVII-wieczny  lamus  i XIX-wieczna 
brama) szlak skręca na drogę asfaltową, która zaraz łączy się z główną drogą prowadzącą 
przez wieś (11,7 km). Podążamy nią 350 m, mijając punkt wypoczynkowy oraz sklep, a na-
stępnie na zakręcie szosy w lewo – kierujemy się przeciwnie, w prawo przekraczając most 
na Garliczce. Szutrową drogą pokonujemy około 350-metrowy ostry podjazd na widoko-
wą wierzchowinę położoną 40 m ponad Doliną Garliczki, na poziomie 300 m n.p.m. Stąd 
mamy ok. 600 m do Woli Zachariaszowskiej, w tym 200 m zjazdu. W centrum wsi, opodal 
widocznej drewnianej kaplicy wzniesionej w 1998 r., znajduje się węzeł szlaków (13,0 km). 

Skrzyżowanie szlaków: szlak nr 2 niebieski: Zielonki 5,2, – Witkowice, d. prochownia 7,0; 
– szlak nr 6 czarny: Wola Zachariaszowska Kresy (szlak nr 3 zielony) 1,5 km

Z placyku w centrum wsi skręcamy w lewo, na główną drogę i po około 150 m podjazdu roz-
poczynamy zjazd opadając w Dolinę Garliczki, tracąc na dystansie 600 m prawie 40 m wysoko-
ści. Na skrzyżowaniu szlak kieruje w prawo i asfaltową drogą (ul. Gajowa) na północ, prowadzi 
1,3 km wzdłuż położonych w dolinie zabudowań Garliczki do Międzygajów (15,2 km).

 Skrzyżowanie  szlaków:  szlak nr 8 czarny: – Narama 2,9 –  Iwanowice Dworskie  (szlak 
nr 14 Doliny Dłubni) 8,8 

Skręcamy ostro w  lewo, w ul. Zaciszną  rozpoczynając solidny podjazd – na początku 
500 m szutrówką, następnie 300 m asfaltem pośród  zabudowań Gielniówki,  przysiółka 
Owczar dojeżdżając do skrzyżowania z drogą do Przybysławic. 

Drogą tą po 700 m można dojechać do zachodniego odcinka naszego szlaku w rejonie 
osiedla Pod Brzozówką skracając tym jego pętlę o 10 km. 

Nie zmieniając kierunku po około 300 m opuszczamy zabudowania Gielniówki i ponow-
nie musimy  dość  intensywnie  kręcić,  by wyjechać  na widoczną w  odległości  kolejnych 
300 m wierzchowinę, położoną na wysokości prawie 360 m n.p.m. A zatem z Doliny Gar-
liczki położonej na poziomie 280 m n.p.m. pokonaliśmy 80-metrową różnicę wzniesień na 
dystansie 1,4 km. Jest to jeden z najtrudniejszych odcinków naszego szlaku. Ze wzniesie-
nia otwiera się widok na Dolinę Garliczki (Naramki) od wschodu, Brzozówkę od zachodu 
oraz na →Owczary, do których zjeżdżamy asfaltem. Osiągnąwszy przy szkole prowadzącą 
przez wieś główną drogę szlak kieruje w lewo, doprowadzając po około 150 m do skrzy-
żowania (17,2 km; punkt spoczynkowy, pętla MPK, sklep). Stąd widoczne są położone na 
stoku zadrzewienia parku skrywające dawny dwór Eugeniusza Kwiatkowskiego, obecnie 
dom pomocy społecznej. Nie zmieniając kierunku szlak prowadzi dalej przez część Owczar 
zwanych, nie bez przyczyny, Doliną. Wieś jest bowiem położona w niewielkiej dolince – 
bocznej do Doliny Garliczki (Naramki), zaś obecnie pokonamy jej górny odcinek. Za skrzy-
żowaniem mijamy miejsce do wypoczynku i podążamy lekko wznoszącym się asfaltem, by 
po 1,1 km osiągnąć skrzyżowanie z ul. Topolową, na granicy Owczar i Brzozówki (18,4 km).

Skrzyżowanie szlaków: szlak nr 5 czarny: – Brzozówka, droga wojewódzka 794 0,25 – 
punkt spoczynkowy 1,7 – Korzkiew zamek 3,6.

Po przecięciu głównej drogi do Owczar szlak wyprowadza w pola. Szutrowa droga (ul. Ogro-
dowa) zaczyna wznosić się osiągając po 800 m wierzchowinę, na poziomie 392,5 m n.p.m., 
z której roztacza się szeroki widok na położony w obniżeniu Wisły Kraków, ponad którym gó-
rują łańcuchy Beskidów, a na horyzoncie Tatry. W bliższym planie, od wschodu zwraca uwagę 
Dolina Naramki oraz Narama z charakterystyczną bryłą tamtejszego kościoła. Wnet osiągamy 
zabudowania Niebyłej, wsi położonej już w granicach gminy Skała. Znaki kierują w lewo i po 
500 m przebiegu asfaltową drogą o podwójnym ostrym zakręcie doprowadzają do drogi wo-
jewódzkiej 794. Jesteśmy w najwyższym punkcie naszej trasy – na wysokości 400 m n.p.m., 
a więc około 170 m powyżej najniższego punktu położonego na poziomie Prądnika w Zie-
lonkach. Stąd szlak wraca na południe prowadząc drogą wojewódzką (uwaga – znaczny ruch 
pojazdów!), z której po zaledwie 70 m sprowadza na odchodzącą skośnie asfaltową drogę – 
ul. Spacerową w Brzozówce (20,0 km). Nie zważając na zakręt drogi w prawo – jedziemy pro-

1. Szlak czerwony (okrężny) Zielonkowy1. Szlak czerwony (okrężny) Zielonkowy



Widok na Korzkiew od strony Brzozówki, fot. M. Sośnicki

Teren sportowo-rekreacyjny w Pękowicach, obok punkt wypoczynkowy, fot. I. Opałka
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sto, wąskim asfaltem, który sprowadza w górny odcinek →Doliny Korzkiewki (21,6 km) położo-
nej prawie 80 m poniżej wierzchowin Niebyłej. Przekraczamy przepust na Korzkiewce i skręca-
jąc za drogą w lewo podjeżdżamy w górę zbocza doliny. Wnet za pierwszymi zabudowaniami, 
po około 200 m odcinkowo pojawi się dochodzący tu od prawej asfalt. Nie zmieniając jednak 
kierunku jedziemy wzdłuż doliny, wysoko ponad jej dnem, by przy kolejnych zabudowaniach 
skręcić w prawo. Utwardzona droga początkowo nieznacznie, a po około 100–150 m dość 
ostro opada w dolinę, która w tym rejonie jest silnie zadrzewiona. Na przeciwległym zboczu 
ukazują się, tak nieliczne w jej obrębie, górnojurajskie skałki wyrastające ponad skalnym i za-
drzewionym cyplem, który Korzkiewka opływa meandrem od zachodu. Mijamy prawie ruinę 
stodoły, dalej samotne zabudowania usytuowane praktycznie już w dnie doliny. Droga zaczyna 
się wznosić ku widocznym ponad zboczem doliny zabudowaniom →Grębynic, doprowadzając 
do nich po niespełna 170 m od wyjazdu na otwarte pola. Tu za asfaltem szlak kieruje w prawo 
i wnet w lewo, ponownie mocno pod górę (ul. Spacerowa), doprowadzając do głównej dro-
gi asfaltowej prowadzącej przez Grębynice (22,7 km), którą biegnie szlak rowerowy niebieski 
(nr 10). Skręcamy w  lewo, mijamy XIX-wieczną kapliczkę zatrzymując się przy punkcie spo-
czynkowym koło remizy OSP (obok sklep). Znajdujemy się na wysokości 350 m n.p.m., a więc 
prawie 50 m ponad dnem Doliny Korzkiewki.

Skrzyżowanie szlaków: szlak nr 10 niebieski: – kierunek wschodni: Prądnik Korzkiewski 
2,3; – kierunek zachodni: Korzkiew 0,7 

Po  około  200 m,  za  zakrętem  szosy,  szlak  opuszcza  ją  (niebieski  zostaje)  prowadząc 
wąskim asfaltem w kierunku widocznego  już z oddali kościoła w →Korzkwi, który sięga 
swoimi początkami 1623 r. Spod kościoła znaki sprowadzają asfaltowym chodnikiem ostro 
w dół, około 180 m do głównej drogi. Skręcamy w lewo osiągając po około 150 m węzeł 
szlaków pod zamkiem (23,9 km).

Skrzyżowanie  szlaków:  –  szlak  nr  5  czarny:  Brzozówka,  droga wojewódzka  794  3,1  – 
Owczary 3,6; – szlak nr 10 niebieski: Prądnik Korzkiewski 3,0; – szlak nr 13 niebieski pie-
szy: – kierunek wschodni – Przybysławice 1,3; – kierunek północno-zachodni: Prądnik 
Korzkiewski 3,0 – Dolina Kluczwody (Zamkowe Skały) 5,5

Dojazd na zamek i do parku zamkowego – szlakiem pieszym niebieskim wzdłuż ogro-
dzenia harcerskiego ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego.

Kontynuując naszą trasę, wyjeżdżamy spod zamku drogą asfaltową w kierunku wschod-
nim, wspólnie ze szlakiem czarnym, który jednak po 600 m odbija w lewo, prowadząc w górę 

Doliny Korzkiewki. Nasz szlak wiedzie nadal na wschód, w górę bocznej dolinki, w której 
położony  jest niewielki przysiółek Przybysławic – Stoczki. Droga  (ul.  Stoczki) na początku 
łagodnie, a po około 700 m bardziej ostro pnie się pod górę. Wnet w perspektywie pokażą 
się przejeżdżające samochody, wskazujące bliskość drogi wojewódzkiej, którą osiągamy po 
1,4 km od zamku (25,3 km). Skręcamy w prawo i po 200 m w lewo, w najbliższą, odchodzącą 
pod ostrym kątem drogę asfaltową. Zachowajmy przy tym maksimum ostrożności z uwagi 
na duży ruch pojazdów, brak poboczy, zadrzewienia, jak i ukształtowanie szosy utrudniające 
dobrą widoczność. Po skręcie podążamy około 300 m wśród rzadkiej zabudowy osiedla Psie 
Pole do najbliższego skrzyżowania, gdzie szlak kieruje w prawo na południe przez kolejne 
osiedle Przybysławic – Chochół. Prowadził  tędy średniowieczny trakt z Krakowa do Ogro-
dzieńca przez Zielonki, Trojanowice i Brzozówkę, zaś w notowanym już w 1352 r. Chochole 
istniała karczma. Jedziemy przez Chochół wierzchowiną pomiędzy Dolinami Garliczki i Korz-
kiewki-Prądnika, śladem dawnego traktu. Po około 800 m, na zakręcie głównej drogi w lewo 
szlak kieruje lekko w prawo, na południe, poza zwartą zabudowę. Wnet asfalt kończy się, zaś 
dalej, aż pod Trojanowice prowadzi nas wygodna utwardzona recykliną droga, uniemożli-
wiająca pobłądzenie wśród pól. To jeden z przyjemniejszych odcinków naszej trasy, prowa-
dzący rozległą, widokową wierzchowiną, praktycznie płasko. Tuż przed Trojanowicami, ze 
zboczy położonej od prawej Białej Góry, z wysokości 320 m n.p.m. otwiera się panorama, 
położonego prawie 100 m niżej Krakowa; a na horyzoncie Beskidów, a przy sprzyjającej po-
godzie także Tatr. Za zakrętem, już asfaltem, zjeżdżamy 400 m do rozległego skrzyżowania 
kilku dróg w Trojanowicach (28,6 km), gdzie kierujemy się w prawo.

Skrzyżowanie szlaków: prosto, około 150 m do punktu wypoczynkowego przy remizie OSP

Znaki prowadzą przez wieś, główną drogą, na wschód, niestety znów pod górę. Lecz to 
już ostatni poważniejszy podjazd na naszej trasie. Po około 300 m droga opada do →Do-
liny Prądnika,  tracąc 35 m wysokości na odcinku około 500 m. Przekraczamy znaną  już 
nam drogę wojewódzką 794  (29,4  km),  po 250 m most na Prądniku,  a  po następnych 
100 m, za asfaltem skręcamy w lewo, w dół doliny podążając ponad 1 km wzdłuż rzeki, już 
drogą utwardzoną recykliną, z rzadka zabudowanym terenem, aż do Pękowic (31,0 km). 
Tu, przed dojazdem do drogi głównej – ul.  Jurajskiej mijamy punkt wypoczynkowy przy 
placu  zabaw  i boisku. Utrzymując poprzedni kierunek szlak prowadzi ul.  Jurajską około 
850 m, a następnie już na obszarze Zielonek, skręca w ul. Widokową, przekraczając most 
na Prądniku. Pokonując lekki podjazd na dystansie około 60 m ul. Widokową dojeżdżamy 
do punktu wyjścia przy Hali Sportowej (32,5 km).

1. Szlak czerwony (okrężny) Zielonkowy1. Szlak czerwony (okrężny) Zielonkowy



Droga do Zielonek z Woli Zachariaszowskiej, fot. M. Sośnicki Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach, mieszczące Punkt Informacji Turystycznej oraz Bibliotekę , fot. I. Opałka

Punkt spoczynkowy przy węźle szlaków w Zielonkach, fot. M. Płachta
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Wola Zachariaszowska – Bibice – centrum Zielonek – 
Witkowice dawna prochownia

długość trasy: 7,0 km

Charakterystyka szlaku:
Szlak łatwy, pozbawiony większych deniwelacji, prowadzący głównie drogami utwardzo-
nymi i gruntowymi, o walorach krajobrazowych. Jego przebieg umożliwia wygodne skró-
cenie przejazdu szlakiem głównym – nr 1, a także dojazd do centrum Zielonek.
Dokładny przebieg szlaku:
Z  centrum Woli  Zachariaszowskiej  kierujemy  się  wspólnie  ze  szlakiem  czarnym  nr  6 
na wschód asfaltową drogą. Po ok. 500 m podjazdu szlaki rozchodzą się. Skręcamy na 
południe w ulicę, która po 700 m przechodzi w utwardzoną,  jednocześnie wkraczając 
łagodnymi meandrami w  zadrzewiony  teren. Okrążamy niewielki wąwozik uchodzący 
opodal do Doliny Bibiczanki i wracamy do poprzedniego kierunku jazdy – na południe. 
Po krótkim podjeździe wyjeżdżamy na wierzchowinę, podążając wśród pól prawie 1 km. 
Po 1,9 km od prawej, z Garlicy Murowanej dochodzi szlak czerwony nr 1, którym da-
lej wspólnie podążamy ku widocznym zadrzewieniom fortu „Zielonki”. Nie dojeżdżając 
jednak do nich skręcamy w odchodzącą z prawej drogę, która okrąża fort od przedpo-
la. Po 400 m (miejsce do odpoczynku) szlaki  rozchodzą się. Czerwony oraz biorący tu 
początek  szlak  czarny do Bibic doprowadzają po 300 m do wejścia do  fortu  Zielonki. 
Natomiast nasz szlak niebieski biegnie 1 km utwardzoną, widokową drogą, a następnie 
skręca w ul. Na Ogrody, gdzie ponownie pojawia się asfalt. Po 850 m dojeżdżamy do do 
ul. Galicyjskiej w Zielonkach (5,2 km).

2
średnicowy

Opodal w budynku Centrum Integracji Społecznej znajduje się Punkt Informacji Tury-
stycznej, oraz działająca przy Bibliotece Publicznej izba regionalna, zaś 200 m dalej – park 
z urządzeniami rekreacyjnymi oraz szczegółową mapą okolicy. Kierując się ul. Galicyjską, 
mamy do centrum Zielonek (UG) – 400 m, do Hali Sportowej i kościoła dalsze 700 m.

Skręcamy  na  prawo w  ul.  Galicyjską  (uwaga!  duży  ruch  pojazdów)  i  po  50 m w  lewo 
w ul. Do Cegielni mijając dawną cegielnię, która funkcjonowała od 1900 r. przez 97 lat, m.in. 
dostarczając też cegły na budowle forteczne. Pozostały po niej nie tylko budowle, ale także 
wyrobiska gliny, stopniowo w ostatnich latach rekultywowane. Po 600 m ul. Do Cegielni koń-
czy się przy boiskach LKS Zieleńczanka, gdzie również znajduje się miejsce do wypoczynku. 
Dalej podążamy odchodzącą skośnie w lewo drogą gruntową, która po 900 m doprowadza 
do ul. Zielone Wzgórze. Od prawej widoczna jest zwarta ściana zadrzewień okalających brze-
gi, płynącego meandrami, miejscami głębokim korytem Prądnika (Białuchy), na tym odcinku 
uznanego za użytek ekologiczny (→Dolina Prądnika). Po dojeździe do ul. Zielone Wzgórze, 
na skraju gęstego zagajnika porastającego teren dawnej prochowni (→Bibice) znaki kierują 
w lewo doprowadzając po 200 m do węzła szlaków (nr 1 i 5) u zbiegu z ul. Głogową w Wit-
kowicach (7,0 km).

2. Szlak niebieski (średnicowy)2. Szlak niebieski (średnicowy)



Kościół w Raciborowicach, fot. P. Wołek Widok na Kraków z Dziekanowic, fot. I. Opałka
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Charakterystyka szlaku:
Szlak o dużych walorach krajobrazowych prowadzący na szeregu odcinkach niezabudowa-
nymi jeszcze terenami przez wschodnie rejony gminy Zielonki, głównie drogami asfaltowy-
mi o minimalnym natężeniu ruchu oraz drogami utwardzonymi. Na dystansie 3,6 km od 
Raciborowic szlak biegnie wspólnie z opisanym niżej, lecz w odwrotnym kierunku szlakiem 
czarnym nr 4 – Kościuszkowskim, który przy wykorzystaniu kolejnych szlaków, w tym szla-
ku czerwonego nr 1 umożliwia zaplanowanie okrężnej wycieczki. Technicznie – szlak jest 
średniej trudności biorąc pod uwagę podjazdy pod pomnik w Bosutowie, z Doliny Dłubni 
do Dziekanowic, a także wyjazd z Wąwozu Kamieniec.
Dokładny przebieg szlaku:
Wycieczkę warto zacząć w Raciborowicach, by zwiedzić tamtejszy gotycki kościół wznie-
siony w 2. poł. XV w. z fundacji Jana Długosza (starszego), kanonika krakowskiej kapituły 
i kronikarza. Świątynia, która zachowała się w niezmienionym stanie, jest przykładem tzw. 
stylu  „długoszowego”  polegającego  na  dekoracji  ścian  ciemnymi  cegłami,  kamiennymi 
detalami – kartuszami herbowymi, portalami. Godne uwagi jest również bogate, głównie 
barokowe wyposażenie wnętrza kościoła, jak również wolnostojąca dzwonnica w dolnej 
murowanej części z XV w., w górnej drewniana z XIX w.

3
okrężny

Raciborowice – Dziekanowice – Bosutów – 
Michałowice – Bibice – Więcławice – Raciborowice

długość trasy: 23,2 km

Obok kościoła znajduje się węzeł szlaków rowerowych (czarny nr 5, niebieski nr 13 oraz 
czerwony  Kościuszkowski)  z  tablicą  informacyjną. Wybierając  szlak  zielony wyjeżdżamy 
na główną drogę powiatową w prawo i zaraz skręcamy w lewo, mijając usytuowane przy 
moście  na Dłubni  ujęcie wody  i  zakład  uzdatniania  krakowskich wodociągów. Wnet  za 
mostem szlak opuszcza wieś prowadząc szutrową drogą w poprzek rozległej tu doliny. Na 
przeciwległym wysokim zboczu położonym 40 m ponad jej dnem widoczne są →Dzieka-
nowice – czeka nas zatem mozolny, 500-metrowy podjazd, który praktycznie zakończy się 
na skrzyżowaniu przy odchodzącym do →Batowic szlaku żółtym nr 9 (1,3 km). Roztacza 
się stąd szeroki widok na Dolinę Dłubni  i wierzchowiny ponad nią; doskonale widać też 
naszą dotychczasową trasę.

 Skrzyżowanie szlaków: szlakiem żółym Batowice 0,7 – Kraków, ul. G. Morcinka/Jezio-
rany 3,4.

Nie zmieniając kierunku znaki obu szlaków prowadzą wspólnie 100 m do skrzyżowania 
ze stojącym na kamiennej wysepce krzyżem (obok punkt spoczynkowy), kierując z kolei 
w prawo, i na kolejnym skrzyżowaniu w lewo.

Po  skręcie, widoczne po prawej  zabudowania dworskie,  potem szlak opuszcza wieś. 
Szeroka, utwardzona droga (ul. Dziekanowicka) prowadzi pośród pól, lekko pod górę na 
widokową wierzchowinę. Roztacza się stąd panorama Nowej Huty – można dostrzec za-
drzewienia fortów „Batowice” i „Mistrzejowice”, zaś na horyzoncie grzbiety Beskidów. Po 
około 500 m mijamy odchodzącą od lewej drogę zw. Drogą Królewską – średniowieczny 
trakt handlowy z Krakowa do Wielkopolski, którym można zjechać do Krakowa (Prądni-
ka Czerwonego) przez Węgrzce Sudół i prowadzącego tamże →Szlaku Twierdzy Kraków� 
Droga lekko opada do następnego skrzyżowania odległego o kolejne 500 m, gdzie skręca 
w odchodzącą skośnie na północny-zachód drogę (ul. Kwiatów Polnych), która pnąc się 
łukiem w górę do →Bosutowa po niespełna 300 m skręca na północ  (2,8 km). Tu trze-
ba zboczyć ze szlaku  i podjechać około 100 m do widocznego w polach obelisku, który 
upamiętnia fakt założenia w tym rejonie przez Tadeusza Kościuszkę, po racławickiej wik-
torii, warownego obozu. Podążamy dalej około 170 m już asfaltową drogą, a następnie 
skręcamy w lewo i zjeżdżamy ostro ul. Kosynierów między domostwami Bosutowa do ul. 
Krakowskiej i skrzyżowania z ul. T. Kościuszki (3,3 km), przy którym znajdują się sklep, oraz 
godna uwagi tablica informacyjna Szlaku Kościuszkowskiego, stojąca przy kapliczce z koń-
ca XIX w., a opodal boisko, plac zabaw i miejsce do wypoczynku. Dalej, aż do odległego 
o 1 km Bolenia (→Bosutów-Boleń) poprowadzi nas ul. T. Kościuszki. Jednak wcześniej, po 
400 m pożegnamy znaki czarne, odchodzące do Węgrzc (3,7 km).

3. Szlak zielony (okrężny)3. Szlak zielony (okrężny)



Wymarsz pod michałowicki obelisk legionowy z dworu w Boleniu, fot. I. Opałka

Dolina Bibiczanki, fot. M. Sośnicki

Bibice boisko, nieopodal punkt wypoczynkowy, fot. A. Golec

Skałki nad Doliną Naramki, Owczary Międzygaje, fot. A. Golec
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Skrzyżowanie szlaków: szlakiem nr 4 czarnym: Węgrzce 1,3 – Bibice, szlak nr 1 czerwony 
4,7 – Witkowice d. prochownia, szlak nr 2 niebieski 7,4 – Kraków Dworek Białoprądnicki 9,2

Minąwszy pętlę MPK w Bosutowie (4,3 km) jedziemy prosto, nadal ul. Kościuszki – po-
czątkowe 200 m asfaltem (na zboczu po prawej stronie dwór Matejki), następnie szutro-
wą drogą,  która prowadzi miło wśród  zieleni,  choć bardzo  lekko pod  górkę,  niewielką, 
dotychczas niezabudowaną dolinką. Niestety, po niespełna 800 m droga ją opuszcza do-
prowadzając do ul. Jodłowej, a 200 m dalej do głównej drogi – ul. J. Matejki, którą jed-
nak zaraz opuszczamy skręcając w prawo, w ul. Legionistów. Ta dość wąska o częściowo 
asfaltowanej, częściowo szutrowej nawierzchni uliczka wiedzie wśród nowych domostw 
około 300 m lekko pod górę, doprowadzając po kolejnych 200 m od zakrętu do pomnika 
w Michałowicach Komorze, przy drodze krajowej nr 7 (6,1 km). Wystawiony tu w 1936 r. 
obelisk upamiętnia fakt obalenia 6.08.1914 r. słupów granicznych pomiędzy państwami 
zaborczymi Austrią i Rosją przez maszerującą z Krakowa w kierunku Kielc I Kompanię Ka-
drową,  późniejszych  Legionów Polskich. Wystawione obok  tablice  informacyjne  szerzej 
naświetlają tło i okoliczności tego wydarzenia. Spod pomnika, jedziemy prowadzącą lekko 
w dół trawiastą drogą, a na jej zakręcie w lewo kierujemy się w przeciwnym kierunku, ul. 
Graniczną, skręcając następnie w ul.  Jagodową, która po 500 m doprowadza do utwar-
dzonej drogi – ul. Zagaje. Osiągnąwszy widokową wierzchowinę (313 m n.p.m.) zjeżdżamy 
przez lasek do wąwozu Kamieniec, na mapach w tej części nazywany Wielkim Dołem. Ja-
dąc drogą w dół Kamieńca, po ponad 700 m osiągamy położone w jego ujściu do Doliny 
Bibiczanki boisko i punkt wypoczynkowy (8,0 km) oraz szlak nr 7 czarny.

Skrzyżowanie szlaków: szlak nr 7 czarny: – fort „Zielonki”, szlak nr 1 czerwony 1,7 – węzeł 
szlaków za fortem „Zielonki”, szlaki nr 1 czerwony i nr 2 niebieski 2,7.

Skręcamy ostro w prawo, opuszczając wąwóz Kamieniec utwardzoną drogą, która na 
dystansie około 100 m pokonuje prawie 20-metrowe przewyższenie. Wyjeżdżamy na roz-
ległą, jeszcze niezabudowaną i widokową wierzchowinę, a po dalszych 300 m, na rozwi-
dleniu drogi odbijamy w prawo podążając nadal wygodną drogą  i ciesząc się ciszą  i  tak 
rzadkim w tych okolicach, wolnym od zabudowy krajobrazem pól i łąk. Niestety, zaledwie 
po 1 km dojeżdżamy do rozrastającego się nowego osiedla i wnet do ul. Leszczynowej, któ-
ra po skręcie w prawo doprowadza do szosy – ul. Granicznej, u zbiegu granic Bibic i Woli 
Zachariaszowskiej oraz Michałowic. Tu też dochodzi szlak nr 6 czarny (10,4 km).

Skrzyżowanie szlaków: szlak zielony: Michałowice Podedworze 3,5. – Więcławice Dwor-
skie 7,7 – Raciborowice 12,8; – szlak czarny – Wola Zachariaszowska (szlaki czerwony 
nr 1 i niebieski nr 3) 1,0 – Międzygaje (odejście szl. czerwonego nr 1) 8,7 – Narama 6,1 
– Iwanowice Dworskie (szlak Doliny Dłubni nr 12) 12,0.

3. Szlak zielony (okrężny)3. Szlak zielony (okrężny)



Dworek Białoprądnicki, fot. B. Czerwiński

Wnętrze fortu w Węgrzcach, fot. I. Opałka
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Charakterystyka szlaku:
Szlak ten stanowi odnogę czerwonego Szlaku Kościuszkowskiego, zapewniając jego połą-
czenie z Krakowem – dokładniej z Prądnikiem Białym (→niżej). Stąd też posiada na dość 
znacznych odcinkach wspólny przebieg z  innymi szlakami, w tym szlakiem nr 1 czerwo-
nym. W sieci szlaków gminy Zielonki tworzy istotne rowerowe połączenie z południowej 
części Bibic przez Węgrzce do Bosutowa, gdzie łączy się ze szlakiem nr 4 zielonym, który 
także prowadzi przez Bibice.
Dokładny przebieg szlaku:
Szlak zaczyna się przy ul. Łukasza Górnickiego, na skraju parku okalającego Dworek Biało-
prądnicki, w którym kwaterował Tadeusz Kościuszko. Stąd 31.03.1794 r. wyruszył na cze-
le swych oddziałów ku Warszawie, staczając 4.04.1794 r. zwycięską bitwę pod Racławica-
mi. Z ul. Górnickiego szlak skręca w ul. Głogową doprowadzając do węzła szlaków nr 1 i 3 
(1,8 km). Stąd, przez Witkowice, aż do ul. Wierzbowej w →Bibicach prowadzi wspólnie ze 
szlakiem  czerwonym  (→opis szlaku nr 1),  także od ul. Dożynkowej  ze  Szlakiem Twierdzy 
Kraków (nr 12). Po odejściu szlaku czerwonego znaki czarne wiodą dalej na północ ul. Par-
kową doprowadzając do ul. Kościuszki na jej zakręcie (zachować ostrożność! – duży ruch). 
Kierujemy się w prawo i po 70 m ponownie w prawo, skręcając z ul. Kościuszki w wąską ul. 
Galicyjską,  która miejscami dość  solidnie pnąc  się w górę okrąża  teren dawnej  jednostki 
wojskowej w →Węgrzcach  (od  lewej widoczne opuszczone budynki koszar), by po w su-
mie 700 m doprowadzić do obszernego placu u zbiegu ul. Zapole z drogą krajową nr 7 – 
ul. Warszawską. Skręcamy na północ podjeżdżając pod fort „Węgrzce” (5,6 km), który warto 
objechać wyporządzoną i częściowo adaptowaną na parking fosą. Spod fortu szlak kieruje 
ul. Forteczną, wiaduktem pod szosą warszawską. Mijamy zrujnowany ostróg bramny przy 

4
łącznikowy

(Kościuszkowski)

Kraków – Witkowice – Bibice – Węgrzce – 
Bosutów – Dziekanowice – Raciborowice

długość trasy: 12,9 km

ul. Stary Trakt  (dawny warszawski), następnie od-
słoniętą niedawno spod zieleni baterię  sprzężoną 
pobliskiego  fortu  „Łysa Góra”,  za  którą  odchodzą 
znaki Szlaku Twierdzy Kraków. Kierujemy się nieco 
w  prawo,  pod  fort  „Łysa  Góra”,  na  który  będzie-
my mogli  niestety  spojrzeć  spoza  okalającego  go 
ogrodzenia  (6,0  km).  Otacza  ono  nie  tylko  fort, 
ale  również  przytłaczające  go  architektonicznie 
osiedle Magiczne Wzgórze,  które  dalej  okrążamy 
od południa. Tu uwaga na znaki! Na krańcu zabu-
dowy  należy  kierować  się  gruntową  drogą,  która 
pokonuje niewielką, nieco zakrzaczoną wyniosłość, 
i po około 70 m doprowadza do szutrowej tu ul. Do 
Prochowni. Od prawej otwiera się ładny widok Kra-
kowa. Wspomniana ul. Do Prochowni doprowadza 
do ul. B4 (6,7 km). Kierujemy się w lewo, podąża-
jąc ul. B4 200 m do skrętu w prawo, w ul. A8, która na dystansie 600 m sprowadza ponad 
20 m poniżej do centrum Węgrzc – do ul. A5 (7,5 km), pod wjazd na teren dawnego dworu  
(dziś Stacja Doświadczalna Oceny Odmian).

 Skrzyżowanie szlaków: bez znaków, drogą przez d. teren dworski (Stacji Doświadczalnej 
Oceny Odmian) – miejsce do wypoczynku przy boisku 0,5.

Kierujemy  się  w  lewo  ul.  A5, mijając  wnet  obelisk  upamiętniający  położenie  domu 
Stanisława Wyspiańskiego, a dalej kościół i pomnik poświęcony poległym podczas II woj-
ny światowej. Nie zmieniając kierunku dojeżdżamy do ul. A1 i zaraz do placu zabaw, na 
którego terenie znajduje się kolejne miejsce do wypoczynku. Na jego wysokości – szlak 
kieruje w prawo, w wąską asfaltową drogę – ul. C3 (8,0 km). Rozpoczynamy podjazd na 
wierzchowinę, przez pierwsze 300 m dość mozolny, przez kolejne 200 m już łagodniejszy. 
Przy ostatnich domach osiągamy wierzchowinę, z której roztacza się szeroki widok na naj-
bliższą okolicę. Szlak łagodnie sprowadza w Dolinę Sudołu, do drogi Boleń – Bosutów – ul. 
T. Kościuszki i prowadzącego nią szlaku zielonego nr 4 (9,2 km).

 Skrzyżowanie szlaków:  szlak  zielony: kierunek północno-zachodni Boleń 1,0 – Micha-
łowice pomnik Legionów 2,4 – Bibice Wąwóz Kamieniec 4,3 – Wola Zachariaszowska 
Kresy 6,7 – Michałowice Podedworze 10,2.; kierunek południowo-wschodni – wspólnie 
z opisywanym szlakiem czarnym nr 5.

Podążamy w prawo  400 m do  centrum →Bosutowa  zatrzymując  się  na  skrzyżowaniu 
z ul. Krakowską (9,6 km). Tu, przy kapliczce z końca XIX w. znajduje się tablica informacyjna 
Szlaku Kościuszkowskiego, obok  sklep,  zaś po przeciwnej  stronie  za boiskiem, przy placu 
zabaw punkt wypoczynkowy. Ze skrzyżowania znaki kierują w lewo i zaraz w prawo, w ul. Ko-
synierów, która stromo wyprowadza na wierzchowinę, prawie 30 m ponad Bosutowem. Za 
asfaltem skręcamy w prawo – w ul. Kwiatów Polnych dojeżdżając po około 170 m do zakrętu 
drogi, przy którym odchodzi droga dojazdowa do widocznego od prawej obelisku (10,1 km) 
upamiętniającego fakt założenia przez T. Kościuszkę w tym rejonie, po bitwie pod Racławi-
cami, warownego obozu. Od zakrętu droga sprowadza do ul. Dziekanowickiej – szerokiego, 
szutrowego gościńca, prowadzącej około 1 km przez pola, początkowo lekko pod górę przez 
widokową wierzchowinę ku →Dziekanowicom. W centrum wsi osiągamy skrzyżowanie, na 
którym znaki kierują w prawo, na południe. Udając się w przeciwnym kierunku po 200 m 
dojedziemy do d. dworu. Kierując się dalej szlakiem po niespełna 100 m dojeżdżamy do trój-
kątnego skrzyżowania z krzyżem (11,5 km), opodal którego znajduje się miejsce do odpo-
czynku. Tu również zaczyna się szlak nr 9 żółty. Podążamy z nim wspólnie zaledwie 100 m do 
następnego skrzyżowania, na którym nasz szlak sprowadza prosto, w Dolinę Dłubni i kończy 
się po 1,3 km pod XV-wiecznym kościołem w Raciborowicach (12,9 km).

4. Szlak czarny (łącznikowy) Kościuszkowski4. Szlak czarny (łącznikowy) Kościuszkowski



Brzozówka, kompleks sportowy, w tle kościół w Korzkwi, fot. B. Król

Szkoła w Woli Zachariaszowskiej, fot. A. Golec

Okolice Woli Zachariaszowskiej, fot. M. Sośnicki
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Charakterystyka szlaku:
Szlak pozwala na skrócenie przejazdu pętlą szlaku nr 1 czerwonego. W przeważającej czę-
ści przebiega drogami asfaltowymi o małym natężeniu  ruchu; wyjątek stanowi  tu prze-
jazd drogą wojewódzką 794. Charakteryzuje się średnią trudnością dla jadących z Korzkwi 
z uwagi na odcinek Korzkiew – Brzozówka wymagający sforsowania zbocza Doliny Korz-
kiewki przy wyjeździe na wierzchowinę.
Dokładny przebieg szlaku:
Z węzła szlaków (nr 1, 10,13) pod zamkiem w Korzkwi jedziemy wspólnie ze szlakiem ro-
werowym nr 1 czerwonym około 600 m, skręcając następnie ostro w lewo. Wąski asfalt 
prowadzi pośród rzadkiej zabudowy przysiółka Lisiny, początkowo cofając się w kierunku 
Korzkwi.  Jednak po niespełna 200 m zmienia kierunek prowadząc dalsze 350 m u stóp 
stromego zbocza doliny. Na kolejnym zakręcie w prawo – uwaga na znaki! – szlak odbija 
w lewo kierując na drogę gruntową, która prowadzi 100 m ostro pod górę. Między polami 
skręcamy w lewo, a po 50 m – w prawo, ponownie wspinając się 200 m do punktu wypo-
czynkowego przy boisku (1,7 km). Warto na chwilę się tu zatrzymać, by przyjrzeć się pięk-
nej panoramie Doliny Korzkiewki, z górującymi nad nią zamkiem i kościołem w Korzkwi. 
Stąd dojeżdżamy do ul. Sportowej w Brzozówce, następnie asfaltowej ul. Zielona Droga, 
która prowadząc lekko pod górę po 1 km doprowadza do drogi wojewódzkiej 794.

Skrzyżowanie  szlaków: w  prawo  drogą  794  do miejsca wypoczynkowego  z  dokładną 
mapą okolicy 60 m.

Skręciwszy w lewo podążamy drogą wojewódzką 300 m do najbliższego skrzyżowania, przy 
którym znajdują się kolejny sklep oraz restauracja „Oskarówka”. Tu szlak kieruje w ul. Topolo-
wą, która po 250 m doprowadza do szlaku nr 1 czerwonego na granicy Brzozówki i Owczar.

Charakterystyka szlaku:
Krótki  szlak  będący  przedłuże-
niem szlaku nr 3 zielonego do 
połączenia ze szlakami nr 1 czer-
wonym oraz nr 2 niebieskim� 
Prowadzi  na  dystansie  około 
800 m drogą w części asfaltową 
w części gruntową pokonując na 
całej  swej  długości  ponad  40 m 
różnicę wzniesień
Dokładny przebieg szlaku:
Szlak rozpoczyna się u zbiegu ulic 
Granicznej  oraz  Leszczynowej, 
na zakręcie szlaku nr 4 zielonego. 
Główną drogą asfaltową, tj. ul. Graniczną kierujemy się na północny-zachód mijając skrzy-
żowanie z drogą do Michałowic, następnie sklep, za którym szlak odbija w lewo (uwaga 
na znaki!), między gospodarstwa prowadząc drogą gruntową. Jedziemy na początku po 
płaskim terenie, a następnie opadamy ok. 270 m do Skorupowych Dołów, z których mamy 
około 200-metrowy podjazd do zwartych zabudowań Woli Zachariaszowskiej (1,0 km). Nie 
zmieniając kierunku, opadającą w dół asfaltową uliczką, wnet też z dochodzącym od lewej 
szlakiem nr 2 niebieskim dojeżdżamy po 0,5 km do placyku obok kościoła  i  szkoły oraz 
szlaku nr 1 czerwonego. Nieopodal, przy budynku OSP, jest punkt spoczynkowy.

5
łącznikowy
(Korzkiewski)

Korzkiew – Brzozówka – Owczary
długość trasy: 3,6 km

6
łącznikowy

(Woli Zachariaszowskiej)

Wola Zachariaszowska
długość trasy: 1,5 km

6. Szlak czarny (łącznikowy) Woli Zach.5. Szlak czarny (łącznikowy) Korzkiewski



Widok od strony Bibic na Zielonki, fot. A. Golec Aleja kasztanowa do dworu w Owczarach, fot. K. Walasz
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Charakterystyka szlaku:
Szlak tworzy alternatywne do szlaku czerwonego nr 1. połączenie Bibic z fortem „Zielonki” 
umożliwiając lepsze i krótsze wykorzystanie szlaku nr 3 zielonego.
Dokładny przebieg szlaku:
Szlak zaczyna się w dolnym odcinku Wąwozu Kamieniec, przy boiskach, w miejscu ostre-
go skrętu szlaku zielonego, przy punkcie spoczynkowym. Podążamy około 250 m w dół 
Kamieńca, ul. Lipową, niepostrzeżenie wjeżdżając w Dolinę Bibiczanki, której lewe zbocze 
jest w  tym rejonie  strome  i  zalesione. Po około 300 m dolina poszerza  się; wkraczamy 
w obszar zwartej zabudowy →Bibic jadąc kolejne 200 m, aż do skrzyżowania z ul. Dworską 
(0,8 km). Stąd dalej ul.  Lipową do centrum wsi –  Izby Regionalnej  i  szlaku czerwonego 
nr 1 – 250 m. Szlak czarny kieruje natomiast w ul. Dworską, która na odcinku około 300 m 
dość ostro prowadzi pod górę pokonując ponad 20 m różnicę wzniesień. U krańca zabudo-
wy, na podwójnym zakręcie podjazd znacznie łagodnieje. Wygodna szutrówka prowadzi 
nieznacznie pod górę, wśród pól ku widocznym zadrzewieniom okalającym fort „Zielonki”. 
Osiągnąwszy je szlak skręca w lewo (ul. Królewska; 1,7 km); w przeciwnym kierunku zale-
dwie 50 m do szlaków nr 1 czerwonego i nr 2 niebieskiego, które okrążają fort „Zielonki” 
od północy. Natomiast jadąc naszym szlakiem po niespełna 400 m osiągamy ul. Galicyj-
ską, tj. główną drogę łączącą Zielonki z Bibicami. Od lewej (od wsch.) widoczny cmentarz 
w Bibicach, w którego obrębie zachowały się pozostałości baterii sprzężonej  fortu „Zie-
lonki”. Skręcamy przeciwnie – w prawo i po 100 m przejazdu ruchliwą szosą dojeżdżamy 
do skrzyżowania z ul. Do Fortu i szlaku nr 1 czerwonego (2,2 km), z którym wspólnie po 
500 m osiągamy połączenie ze szlakiem niebieskim nr 3 za fortem „Zielonki” przy miejscu 
do wypoczynku (2,7 km).

Charakterystyka szlaku:
Szlak  prowadzi  górnym  odcinkiem →Doliny Garliczki  zwanej  także  Doliną  Naramki  lub 
Owczarską, głównie drogami asfaltowymi. Tworzy pętlę ze szlakiem nr 14 niebieskim Doli-
ny Dłubni, a także łączy szlaki czerwony (nr 1) z zielonym (nr 3) i niebieskim (nr 2).
Dokładny przebieg szlaku:
Ul. Gajową podążamy w górę doliny, wzdłuż zalesionego, skalistego  i stromego zbo-
cza, podziwiając wijącą się na dnie Dolinki Garliczkę. Po 1,1 km główna droga skręca 
w lewo; my natomiast jedziemy nadal prosto – doliną, początkowo drogą asfaltową, 
później utwardzoną i ponownie, już za granicą gminy Zielonki wąskim asfaltem. Dolina 
w  tej  części wcięta  jest w utwory  kredowe,  które pokazują  się  na  lewym,  stromym 
i  pokrytym murawami  zboczu w  postaci  białawych margli. Mijamy  rzadkie  zabudo-
wania  osiedla  Kamionka,  za  którym  droga  prowadzi malowniczą,  dotychczas  nieza-
budowaną  częścią  dolinki.  Po  600 m  od  Kamionki wyjeżdżamy  na  drogę  asfaltową, 
która doprowadza do Naramy (2,7 km), skąd szosą można po niespełna 2 km dojechać 
do centrum Owczar i szlaku nr 1 czerwonego. Natomiast szlak czarny prowadzi dalej 
asfaltami przez Naramę, Krasieniec Stary i kończy się na granicy Iwanowic Dworskich, 
w Dolinie Dłubni  przy  szlaku nr  14 niebieskim  (12,0  km),  którym po 9,6  km można 
wrócić do szlaku nr 3 zielonego w Michałowicach.

7
łącznikowy
(Bibicki)

Bibice Wąwóz Kamieniec –  
Zielonki (węzeł szlaków za fortem „Zielonki”)
długość trasy: 2,7 km

8
doliny Garliczki

(Naramki)

Owczary Międzygaje – Narama – Krasieniec 
Stary – Iwanowice Dworskie
długość trasy: 8,8 km

8. Szlak czarny Doliny Garliczki7. Szlak czarny (łącznikowy) Bibicki



W Dolinie Dłubni – początek szlaku żółtego od strony Krakowa, fot. K. Białek

Na szlaku w Grębynicach, fot. I. Opałka
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Dokładny przebieg szlaku:
Szlak  zaczyna  się  przy  szlaku  niebieskim  nr  14  Doliny  Dłubni  biegnącym  ul.  Jeziorany 
(w Krakowie). Z os. Mistrzejowice prościej i krócej jednak dojechać ul. Mistrzejowicką do 
ul. G. Morcinka, skręcając za wiaduktem kolejowym w lewo, w utwardzoną drogę, którą 
prowadzi nasz szlak. Od granic gminy Zielonki  jedziemy już dobrym asfaltem na północ 
wzdłuż zalewu na Dłubni w Zesławicach, który wybudowano na przełomie lat 50/60 XX w., 
jako zbiornik retencyjny dla zasilających Nową Hutę wodociągów. Po 800 m przejeżdża-
my pod kolejowym wiaduktem na Dłubni, pokonujemy podwójny zakręt dojeżdżając po 
400 m do zabudowań →Batowic. Na  ich skraju znaki kierują w  lewo,  i opuszczają Doli-
nę Dłubni prowadząc zakosami pod górę, między zabudowaniami. Po około 500 m szlak 
kieruje w prawo, doprowadzając po kolejnych 100 m do głównej drogi z Nowej Huty do 
Batowic  i  Raciborowic.  Skręcamy  ku  ceglanej  kapliczce  stojącej  na  środku  trójkątnego 
skrzyżowania  (2,7  km)  z  drogą  prowadzącą  do  tut.  domu  opieki  społecznej  i  otaczają-
cego  go  parku;  także w  tym  rejonie,  przy  boisku  znajduje  się miejsce  do wypoczynku. 
Szlak natomiast prowadzi jeszcze około 100 m główną drogą, a na jej zakręcie (zachować 
ostrożność !) kieruje w odchodzącą od lewej lokalną drogę do Dziekanowic. Po krótkim 
podjeździe wyjeżdżamy na wierzchowinę, z której  roztacza się piękna panorama Doliny 
Dłubni i po około 500 m osiągamy skrzyżowanie w Dziekanowicach (3,4 km) i szlaki nr 3 
zielony oraz nr 4 czarny; przy kolejnym skrzyżowaniu z krzyżem na środku, opodal miejsca 
do wypoczynku (3,5 km).

Charakterystyka 
szlaku:
Szlak  ten  łączy  szlak 
nr 1 czerwony ze szla-
kiem nr 15 czarnym 
gminy  Wielka  Wieś 
umożliwiającym  do-
jazd  Doliną  Prądnika 
do Ojcowa, a w prze-
ciwnym kierunku do 
Giebułtowa  i Modlni-
cy. Jego trasa wiedzie 
przeważnie  drogami 
asfaltowymi o małym  
ruchu kołowym, frag- 
mentarycznie dro-
gą  gruntową  przy 
zjeździe  do  Prądnika 
Korzkiewskiego� 
Dokładny przebieg szlaku:
Z węzła szlaków pod zamkiem w Korzkwi szlak prowadzi przez 1,4 km drogą asfaltową – 
ul. Orlich Gniazd, pokonując do kaplicy w →Grębynicach (obok miejsce do wypoczynku) 
na dystansie 700 m przewyższenie rzędu 50 m. Alternatywnie można skorzystać ze szla-
ku czerwonego nr 1, który doprowadza do Grębynic inną, dłuższą o 300 m drogą. Od ka-
plicy, za którą szlak czerwony skręca w Dolinę Korzkiewki podjazd jest już łagodniejszy; 
praktycznie wierzchowinę osiągamy na zakręcie drogi,  za którym po 200 m skręcamy 
w ul. Parkową.

Jedziemy asfaltem w dół ok. 500 m do granicy  lasku, gdzie droga na krótko zmienia 
nawierzchnię na gruntową prowadząc cały czas w dół Doliny Prądnika. Osiągnąwszy dno 
doliny i pierwsze zabudowania Prądnika Korzkiewskiego trafiamy ponownie na drogę as-
faltową, która przez most na Prądniku doprowadza po 230 m do szlaków: rowerowego 
czarnego oraz pieszego Orlich Gniazd (3,0 km).

Skrzyżowanie szlaków: szlaki rowerowy czarny (nr 15) oraz pieszy Orlich Gniazd (nr 11) 
biegną  wspólnie  do  Ojcowa.  Przy  Bramie  Krakowskiej  (4,1  km)  rozdzielają  się,  a  do 
centrum Ojcowa doprowadza  Szlak Orlich Gniazd  (6,0  km). W przeciwnym  kierunku, 
w dół doliny – wymienione szlaki posiadają wspólny przebieg do kościoła w Giebułtowie 
(2,7 km), zaś opisywany szlak niebieski kończy się po 400 m przy parkingu

9
łącznikowy
(Batowicki)

Kraków – Batowice – Dziekanowice
długość trasy: 3,5 km

10
łącznikowy
(Prądnicki)

Korzkiew – Grębynice – Prądnik Korzkiewski
długość trasy: 3,0 km

10. Szlak niebieski Prądnicki9. Szlak żółty (łącznikowy) Batowicki



W Dolinie Korzkiewki, pod zamkiem w Korzkwi, fot. Sośnicki

Stadnina Botoja w Korzkwi, fot. M. Maniecki

Dolina Korzkiewki, fot. M. Maniecki
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Szlak Orlich Gniazd
Kraków, os. Krowodrza Górka – Czerwony Most (szlak nr 12) 3,8 – Pękowice (szlak nr 12) 
5,1 – Giebułtów (szlak nr 15) 7,6 – Prądnik Korzkiewski (szlak nr 10, 13, 15) 11,8 – Ojców 
centrum (węzeł szlaków pieszych) 17,8 – Pieskowa Skała 25,8 – Rabsztyn 50,9 – Podzam-
cze 89,1 – Częstochowa 164 .
Charakterystyka szlaku:
Szlak Orlich Gniazd – główny szlak Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej prowadzący z Kra-
kowa do Częstochowy; jeden z symboli polskiej turystyki. Zaprojektowany w 1948 r. przez 
Kazimierza Sosnowskiego, nestora polskiej turystyki i autora szeregu przewodników, i tak 
przez niego patetycznie nazwany od  zwieńczających  jurajskie wzniesienia  ruin  średnio-
wiecznych zamków – orlich gniazd, został wyznakowany dwa lata później, w 1950 r. Od 
tego czasu, mimo znacznych przekształceń terenu, nie stracił swej turystycznej atrakcyj-
ności, a swej nazwy pierwotnie odnoszonej tylko do szlaku pieszego użyczył wszelkim for-
mom zwiedzania Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. 
Dokładny przebieg szlaku:
Szlak  zaczyna  się  przy  pętli  autobusowo-tramwajowej  przy  os.  Krowodrza  Górka.  Stąd 
biegnie ul. Krowoderskich Zuchów, przez Park Krowoderski, następnie ul. Łokietka, którą 
opuszcza za przejazdem kolejowym, by po 100 m powrócić do swego poprzedniego kie-
runku na północ. Utwardzona droga – ul. Pękowicka wiedzie nas 750 m do położonego 
już na terenie Zielonek – os. Łokietka. Podążamy jego zachodnim skrajem przez kolejne 
750 m, następnie  dalej  prosto  800 m ul.  Pękowicką przechodząc pod  tzw.  Czerwonym 
Mostem – zbudowanym przez Austriaków z końcem XIX w. celem bezkolizyjnej obsługi 
ruchu na zapleczu pobliskich fortów Pękowice i Tonie. Tuż obok mijamy schron amunicyjny 
„Pękowice”  z  lat  1913–14,  przekraczamy ul.  ks.  A.  Zięby,  którą  dołącza  tu  Szlak  Twier-
dzy Kraków (nr 12)  i podążamy nadal na północ, prowadzącą  lekko pod górę gruntową 
drogą. Za nami powoli otwiera się widok na Kraków. Po niespełna 1 km mijamy położo-
ne w zadrzewieniach (po prawej) pozostałości zbudowanej ok. 1904 r. baterii sprzężonej 
obrony dalekiej fortu „Pękowice”, do którego prowadzi odchodząca kilkadziesiąt metrów 
dalej droga.  Jest  to  fragment  starej drogi  fortecznej  (rokadowej)  łączącej  fort  „Pękowi-
ce” z pobliskim fortem „Tonie” (→Pękowice); od strony zachodniej już słabo zachowanej, 
jakkolwiek widocznej z uwagi na okalający ją starodrzew. Podążamy dalej dochodząc po 
300 m do zabudowań wsi (5,1 km) i pętli autobusów miejskich. Tu Szlak Twierdzy Kraków, 
odchodzi na lewo w stronę fortu „Tonie”, zaś znaki Szlaku Orlich Gniazd asfaltową drogą 
wyprowadzają na widokową wierzchowinę, z której jeszcze można podziwiać panoramę 
→Doliny Prądnika;  zapewne  już  niedługo,  z  uwagi  na  coraz  to  nowe wille  powstające 
wzdłuż drogi. Wzdłuż  ich  szpaleru dochodzimy do centrum Giebułtowa  (7,6 km),  gdzie 
warto zwiedzić tamtejszy kościół, który wzniesiony w latach 1600–04, a więc już w epoce 
baroku, swą architekturą nawiązuje jeszcze do gotyku. Przy kościele pojawia się rowero-

wy szlak czarny (nr 15), który będzie nam dalej towarzyszył. Po nużącym przejściu ponad 
1,5 km przez wieś (po drodze plac zabaw z miejscem do odpoczynku) szlak zalesionym wą-
wozem Kwietniowe Doły sprowadza do Doliny Prądnika w Hamerni (przysiółek Prądnika 
Korzkiewskiego; 10,0 km), przecinając biegnącą tamtędy drogę z Wielkiej Wsi do →Korz-
kwi. Okalają ją szpalery grabów, które uznano za za pomnik przyrody. W Hamerni warto 
również zwrócić uwagę na pozostałości dawnego folwarku, pierwotnie w końcu XVIII w. 
Hamerni (zakładu kuźniczego).

Skrzyżowanie szlaków: drogą jezdną (aleją grabową) do →Korzkwi 2,3 km

Z Hamerni wygodna asfaltowa droga prowadzi dnem Doliny Prądnika, w tej części prak-
tycznie niezabudowanej. Po 1,3 km z lewej, od Wąwozu Pod Świerki dochodzi szlak pieszy 
niebieski  (nr 13). Wnet dochodzimy do niewielkiego parkingu, przy których zaczyna się 
szlak nr 10 – rowerowy niebieski. Około 400 m dalej na wysokości skał Latarni Twardow-
skiego  i Młynarskich Ścian oba niebieskie szlaki opuszczają Dolinę Prądnika kierując do 
Korzkwi (→szlak nr 10).

Szlak Orlich GniazdSzlak Orlich Gniazd



Fort „Zielonki” - Marszowiec, fot. A. Golec

Fort w Węgrzcach, fot. I. Opałka
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Szlak Twierdzy Kraków
Kraków Nowa Huta: ul. Ujastek Mogilski – fort Mogiła 0,2 – Kopiec Wandy 0,8 – al. Solidar-
ności 2,1 – Krzesławice Dworek Matejki 3,3 – fort Grębałów 5,7 – fort Krzesławice 6,7 – fort 
Dłubnia 7,8 – fort Mistrzejowice 10,3 – fort Batowice 12,0 – fort Sudół 13,7 – Powstańców/
Reduta 13,7 – Węgrzce fort Łysa Góra (szlak nr 4) 17,5 – fort Węgrzce 17,9 – Witkowice ul. 
Dożynkowa (szlak nr 1) 21,2 – fort Bibice (szlak nr 1) 23,7 – fort Zielonki (szlaki nr 1 i 7) 24,5 
– Zielonki centrum 26,1 – fort Pękowice (szlak nr 11) 28,1 – Pękowice (szlak nr 11) 28,4 – fort 
Tonie 29,1 – Jasnogórska 32,0 – Ojcowska – Pasternik 35,0 – Tetmajera – fort Mydlniki 36,9 
– Balicka – Podłużna – tradytor fortu Olszanica 41,0 – Rzepichy (dojście do fortu Olszanica) 
42,0 – fort Skała 43,1 – fort Krępak 45,1 – Las Wolski fort Gumańczy Dół – Kopiec Kościuszki 
(fort Kościuszko) 52,9 – al. Waszyngtona – Kraków Salwator 54,4.
Charakterystyka szlaku:
Szlak Twierdzy Kraków łączy 38 położonych na obrzeżach Krakowa poaustriackich fortów 
oraz wiele innych obiektów fortecznych wzniesionych głównie z końcem XIX w. i na po-
czątku XX w. w ramach ostatniej, trzeciej fazy rozbudowy twierdzy. Trasa szlaku jest po-
dzielona na dwie części: południową  (za Wisłą) oraz północną, wyżej podaną, która na 
krótkim odcinku przebiega południowymi obrzeżami gminy Zielonki, w której po Krakowie 
zachowało się najwięcej pozostałości fortów. Na jej obszarze Szlak Twierdzy Kraków pokry-
wa się z szeregiem lokalnych szlaków rowerowych, także pieszym Szlakiem Orlich Gniazd, 
wyżej opisanymi. Szlak posiada nietypowe oznakowanie w postaci pasków żółto-czarno-
-żółtych.  Prowadzi  głównie  drogami  asfaltowymi, w mniejszym  stopniu  utwardzonymi, 
przez co nadaje się dla rowerzystów.
Dokładny przebieg szlaku:
Przejście szlakiem przez interesujący nas obszar gminy Zielonki najlepiej rozpocząć z pętli 
autobusowej na Prądniku Czerwonym, nieopodal wejścia na stary cmentarz Batowicki. Stąd 
należy skierować się ul. Reduta do ul. Powstańców, u zbiegu których drogowskazy szlaku 
wskazują nam kierunek – na wiadukt kolejowy, za którym należy skręcić w prawo, w ul. Bato-
wicką. W granicach Węgrzc (gminy Zielonki) ul. Batowicka przybiera nazwę ul. B3 doprowa-
dzając do ul. B4 (1,2 km), którą następnie podążamy przez Węgrzce-Sudół, skręcając po 1 km 
w ul. Przy Forcie. Dochodzimy do fortu nr 47 „Łysa Góra” (3,8 km), na który niestety można 
popatrzeć tylko zza ogrodzenia. Stąd szlak, już wspólnie ze szlakiem nr 4 – czarnym rowe-
rowym prowadzi ul. Forteczną – istotnie dawną drogą rokadową, w terminologii inżynierii 
wojskowej – drogą krytą, mijając po prawej baterię obrony dalekiej B-47-1 i położony obok 
ostróg bramny, który bezpośrednio ryglował biegnący tędy wówczas gościniec warszawski; 
dziś to ul. Stary Trakt. Pod obecną drogą na Warszawę przechodzimy pod wiaduktem wycho-
dząc wprost na fort 47a „Węgrzce” (→Węgrzce).

Spod fortu szlak kieruje na południe ul. Zapole, obok budynku Starostwa Powiatowego, 
i skręca w ul. Galicyjską okrążającą od południa, następnie od zachodu kompleks gmachów 

stacjonującej  tu do niedawna  jednostki wojskowej. Dochodzimy do ul. Kościuszki w Bibi-
cach, i zaraz na jej zakręcie skręcamy w ul. Parkową. Po 250 m łączymy się ze szlakiem ro-
werowym nr 1 czerwonym dochodzącym z ul. Wierzbowej. Odtąd wszystkie szlaki biegną 
wspólnie przez Park Leśny Witkowice, aż do dawnego szpitala okulistycznego w Witkowi-
cach (→opis szlak czerwony nr 1), spod którego Szlak Twierdzy Kraków prowadzi na północ 
ul. Dożynkową. Po ok. 340 m tuż przed końcem ogrodzenia dawnego szpitala dostrzegamy 
dawny schron amunicyjny wzniesiony w latach 1913–14. Po przeciwnej stronie, w odległości 
około 100 m od ulicy zachował się szaniec piechoty IS V – 2 z 1887 r. Idąc dalej ul. Dożynko-
wą, po 350 m widzimy po lewej w odległości około 500 m samotną kępę drzew, która skrywa 
kolejny szaniec piechoty  IS V-1 z 1885 r. Po przebyciu kolejnych 450 m, przy ostatniej na 
granicy Krakowa grupie budynków, skręcamy skośnie w prawo idąc około 1 km na początku 
drogą utwardzoną następnie gruntową. W perspektywie widzimy kępę drzew maskujących 
Fort 45a „Bibice” (→Bibice). Na ich skraju dołącza →szlak rowerowy nr 1 czerwony, którego 
znaki będą nam towarzyszyć, aż do skrzyżowania dróg pod fortem 45 „Zielonki” (→Zielonki).

Skrzyżowanie szlaków: 300 m – do fortu 45 „Zielonki” za szlakiem rowerowym; – 100 m 
ul. Kasztanową (w prawo) do położonej w obrębie cmentarza baterii sprzężonej fortu „Zie-
lonki” FB-45-1 wzniesionej w 1902 r. i zachowanej częściowo po zniszczeniach w 1987 r. 

Skręcamy w ul. Galicyjską,  i  po 200 m widzimy po prawej  schowaną w kępie drzew 
zachodnią  baterię  obrony  dalekiej  FB-45-4  zbudowaną  w  1902  r.  z  zachowanymi  ka-
mienno-ceglanymi schronami. Nieco dalej, po  lewej, na prywatnym i ogrodzonym tere-
nie, położona jest najstarsza bateria obrony dalekiej fortu Zielonki FB V – 1, pochodząca 
z 1884 r. Schodzimy do centrum Zielonek, gdzie przecinamy niebieski szlak rowerowy nr 2,  
następnie drogę wojewódzką 794 skręcając obok budynku Urzędu Gminy w ul. ks. A. Zię-
by. Mijamy położone na wzniesieniu  kościół  oraz  halę  sportową,  spotykając  ponownie 
czerwony szlak rowerowy nr 1. Droga wznosi się doprowadzając po 400 m do poprzecznej 
drogi na wzniesieniu, którą prowadzi czerwony, pieszy →Szlak Orlich Gniazd (nr 11)� Po 
południowej  stronie drogi widoczny  jest niewielki budynek schronu amunicyjnego oraz 
tzw. Czerwony Most, wzniesiony na  skrzyżowaniu dróg  fortecznych  celem zapewnienia 
bezkolizyjnego  transportu wojska  i  zaopatrzenia  dla  pobliskich  fortów  44a  „Pękowice” 
i 44 „Tonie” (→Pękowice). Obok krzyża otoczonego starymi kasztanowcami skręcamy na 
północ podążając wspólnie ze znakami Szlaku Orlich Gniazd mijając po 1 km ukrytą w za-
drzewieniach baterię obrony dalekiej FB 44a – 4 zbudowaną zapewne w 1904 r.  i zaraz 
drogę dojazdową do fortu „Pękowice”, obecnie niedostępnego. Po dalszych 300 m szlak 
doprowadza ul. Cesarską do skrzyżowania w Pękowicach z ul. Jurajską (17,4 km). Tu Szlak 
Twierdzy Kraków skręca w ul. Jurajską prowadząc pod fort Tonie. Niestety, podobnie, jak 
wiele innych fortów jest on niedostępny. Zagrodzona została nawet droga dojazdowa, tak 
iż obecnie chcąc kontynuować wycieczkę należy zejść do Toń ul. Jurajską.

Szlak Twierdzy KrakówSzlak Twierdzy Kraków



Niebieski szlak od Przybysławic do Korzkwi fot. A. Golec

Chata w Boleniu, fot. A. Golec

Dolina Dłubni, fot. T. Ślusarczyk

Zamkowa Skała w Dolinie Kluczwody, fot. B. Czerwiński
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Niebieski „Kluczwody”
Przybysławice – Korzkiew zamek (szlaki nr 1, 5, 13) 1,3 – Prądnik Korzkiewski (szlaki nr 11, 
15) 3,9 – droga 94 (olkuska) 6,1 – Dolina Kluczwody (Zamkowe Skały) 7,4
Charakterystyka szlaku:
Szlak  jest  pozostałością  dawnego  okrężnego  szlaku  wokół  Krakowa  założonego  jeszcze 
w latach 60. XX w. Obecnie, wobec wyznakowanych współcześnie szlaków rowerowych, 
jego znaczenie jest niewielkie, ograniczające się do odcinka z Przybysławic do Korzkwi pro-
wadzącego wygodną szutrówką z widokiem na Dolinę Korzkiewki oraz fragmentu z Doliny 
Prądnika (Prądnika Korzkiewskiego) do Doliny Kluczwody. Między Korzkwią a Prądnikiem 
Korzkiewskim szlak biegnie tą samą trasą, co szlak rowerowy niebieski – nr 10. 

Szlak Pielgrzymkowy – „Drogi św.Jakuba”
Nawiązują  do  sięgających wczesnego  średniowiecza  szlaków pątniczych,  a  prowadzą-
cych przez Europę do Santiago de Compostella w Hiszpanii, gdzie wg  tradycji  tamtej-
sza katedra została wystawiona na grobie św. Jakuba Apostoła. W 1987 r. Rada Europy 
uznała Drogę św. Jakuba za szczególną w kształtowaniu się kultury europejskiej, a pięć 
lat później za pierwszy Europejski Szlak Kulturowy. W Polsce pierwsze szlaki św. Jakuba 
powstały w 2005 roku na Dolnym Śląsku, a w okresie  lat 2008 – 2013 w całej Polsce. 
Na mapie widoczny  jest  ostatni  12-kilometrowy  etap Małopolskiej  Drogi  św.  Jakuba, 
który prowadzi z Sandomierza przez Kraków do Bielska-Białej. Szlak oznakowany muszlą 
św. Jakuba i żółtą strzałką biegnie głównie gminnymi drogami asfaltowymi. Najbardziej 
malowniczy odcinek drogi stanowi zejście wąwozem ze Zdzięsławic do Książniczek (gm. 
Michałowice) oraz droga z Książniczek przez Młodziejowski Las do Bosutowa. Do Krako-

wa droga prowadzi wzdłuż torów 
kolejowych,  szlak  wychodzi  na 
ul. Powstańców przy Cmentarzu 
Batowickim w Krakowie� Druga 
nitka szlaku nazwana „Via Regia” 
(Droga  Królewska)  prowadzi  hi-
storycznym traktem handlowym 
z Podkarpacia przez Tarnów, Kra-
ków, Olkusz przez Piekary Śląskie 
do  Zgorzelca.  Jej  odcinek  z  Kra-
kowa w kierunku Ojcowa pokry-
wa się ze Szlakiem Orlich Gniazd.

Niebieski „Doliny Dłubni”
Kraków ul. Okulickiego-Łowińskiego, zbieg z ul. Nowolipki – ul. G. Morcinka (szlak nr 9) 2,0 
– Raciborowice kościół (szlaki nr 3, 4) 3,6 – Michałowice 9,3 – Zerwana 13,7 – Iwanowice 
Dworskie (szlak nr 8) 18,9 – Sieciechowice 24,9 – Wysocice 33,5 – Imbramowice klasztor 
38,3 – Trzyciąż 47,5
Charakterystyka szlaku:
Szlak może posłużyć jako dojazd do Raciborowic, gdzie dochodzą szlaki nr 3 zielony i nr 4 
czarny opisane wyżej, a prowadzące dalej przez →Dziekanowice. Planując dłuższą wypra-
wę można z Iwanowic Dworskich wrócić szlakiem czarnym Doliny Garliczki (nr 8), a w Mię-
dzygajach wybrać dalszą trasę →szlakiem nr 1 czerwonym� 

Czarny Gminy Wielka Wieś
Prądnik Korzkiewski (szlaki nr 10, 11, 13) – Giebułtów (szlak nr 11) 2,7 – Modlnica 8,1 – 
Dolina Kluczwody 13,4 – Gacki (szlak rowerowy czerwony Podkrakowskich Dolinek) 14,8; 
– w przeciwnym kierunku: Ojców Brama Krakowska 4,1 – Jaskinia Wierzchowska Górna 
11,1 – Wierzchowie (szlak rowerowy czerwony, j.w.) 11,9. 
Charakterystyka szlaku:
Szlak nie posiada specjalnego znaczenia w zagospodarowaniu interesującego nas terenu, 
gdyż przez Dolinę Prądnika biegnie łącznie z opisanym powyżej Szlakiem Orlich Gniazd.

Doliny Dłubni / Gminy Wielka WieśSzlak Kluczwody / Drogi św. Jakuba



Widok z Zielonek na Witkowice, fot. ks. Z. Pytel

Na szlaku – mapa szlaków rowerowych gminy Zielonki, fot. K. Białek
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Propozycje tras – wycieczek Propozycje tras – wycieczek

Witkowice (ul. Zielone Wzgórze; dawna prochownia) – Bibice 2,7 – Węgrzce 6,0 – Bo-
sutów 7,4 – Michałowice pomnik Legionów 8,4 – Bibice Wąwóz Kamieniec 10,3 – Wola 
Zachariaszowska 13,7 – fort Zielonki 16,6 – Zielonki ul. Galicyjska 18,5 – Witkowice 20,2
Charakterystyka szlaku:
Na  trasie  będziemy mieli  możliwość  poznania  walorów  krajobrazowych  okolic  Zielonek, 
a także fortu „Zielonki”. Znaki poprowadzą drogami asfaltowymi oraz szutrowymi, w mniej-
szej mierze gruntowymi. Szlak odznacza się sporymi różnicami wysokości, przez co należy 
do średnio-trudnych. Z Witkowic pojedziemy szlakiem czarnym przez Bibice, Węgrzce do 
Bosutowa, gdzie skręcimy na szlak zielony prowadzący obok pomnika Legionów przy drodze 
krajowej nr 7  (szosie warszawskiej), następnie przez Wąwóz Kamieniec do granicy gminy 
w Woli Zachariaszowskiej Kresach. Stąd po 1 km jazdy szlakiem czarnym wracamy z centrum 
wsi do Witkowic szlakiem niebieskim. Trasę można skrócić – kierując się szlakiem czarnym 
Wąwóz Kamieniec – fort Zielonki.

Korzkiew – Prądnik Korzkiewski 3,0 – Hamernia 4,3 km – Korzkiew 6,6 km
Charakterystyka szlaku:
Na trasie: zamek i kościół w Korzkwi, malownicza Dolina Prądnika oraz zabudowania 
dawnej kuźnicy i grabowa aleja (pomnik przyrody) w Hamerni. Trasa, która w większo-
ści  prowadzi  drogami  asfaltowymi, w minimalnym  stopniu  gruntowymi  jest  stosun-
kowo łatwa, dobra na popołudniową przejażdżkę. Pojedziemy z Korzkwi do Grębynic 
szlakiem  czerwonym, następnie niebieskim do dol.  Prądnika.  Stamtąd w dół Doliny 
Prądnika – do Hamerni Szlakiem Orlich Gniazd, a następnie szosą (bez szlaku) – po-
czątkowo wspomnianą  aleją  grabową,  dalej mijając  ośrodek  jeździecki  „Botoja”.  Po 
dojeździe do skrzyżowania za mostem na Korzkiewce skręcamy w lewo dojeżdżając po 
niespełna 1 km do Korzkwi.

Witkowice – Bibice – Węgrzce – Bosutów – Bibice –  
Wola Zachariaszowska – Zielonki –Witkowice

długość trasy: 20,2 km, stopień trudności: średnio-trudna
C

Korzkiew – Prądnik Korzkiewski – Hamernia – Korzkiew

długość trasy: 6,6 km, stopień trudności: łatwa trasa rekreacyjna

D

Witkowice (ul. Zielone Wzgórze; dawna prochownia) – Zielonki ul. Galicyjska 1,7 km – 
fort „Zielonki” 3,6 km  – Bibice 5,7 km – Witkowice 10,1 km
Charakterystyka szlaku:
Na szlaku –  forty „Zielonki”  i  „Bibice”,  Izba Regionalna w Bibicach, Las Witkowicki oraz 
relikty prochowni w Witkowicach, gdzie zaczynamy naszą wycieczkę dojeżdżając  tu np. 
szlakiem czarnym 1,08 km, spod Dworku Białoprądnickiego. Jedziemy najpierw szlakiem 
niebieskim  do  fortu  „Zielonki”,  a  od  punktu  spoczynkowego  czerwonym  przez  Bibice, 
mijając po drodze tamt. fort, i przez Park Leśny Witkowice wracamy do punktu wyjścia. 
Trasa charakteryzuje się łagodnym przebiegiem – bez znacznych różnic w wysokościach; 
przebiega głównie drogami o nawierzchni asfaltowej, w mniejszym stopniu szutrowymi.

Witkowice – Zielonki ul. Galicyjska 1,7 km – fort Zielonki 3,6 km – Garlica Murowana 
5,8 km – Wola Zachariaszowska 7,7 km – fort Zielonki 10,6 km – Bibice 12,8 km – Wit-
kowice 17,1 km
Charakterystyka szlaku:
Trasa stanowi wydłużony o 7,1 km wariant wycieczki A. Szlak wiedzie w większości droga-
mi szutrowymi, w mniejszym stopniu asfaltowymi, które odznaczają się znaczną różnicą 
w  pokonywanych wysokościach.  Początkowo  pojedziemy  szlakiem  niebieskim  do  fortu 
Zielonki, następnie czerwonym przez Garlicę Murowaną do Woli Zachariaszowskiej, i po-
nownie wrócimy na szlak niebieski. Natomiast od punktu spoczynkowego za fortem „Zie-
lonki” poprowadzi nas przez Bibice do Witkowic szlak czerwony.

Witkowice – Zielonki – Bibice – Witkowice

długość trasy: 10,1 km
stopień trudności: łatwa trasa rekreacyjna

A

Witkowice – Zielonki – Garlica Murowana –  
Wola Zachariaszowska – Zielonki – Bibice – Witkowice
długość trasy: 17,1 km
stopień trudności: łatwa trasa rekreacyjna

B



Droga przy forcie „Zielonki”, fot. M. Sośnicki

Owczary Międzygaje, u źródeł Naramki, fot. B. Czerwiński
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Propozycje tras – wycieczek Propozycje tras – wycieczek

Kraków Krowodrza Górka – Pękowice 5,1 – Dolina Prądnika 6,2 – Pękowice 6,8 – Zielonki 
Hala Sportowa 8,3 – fort Zielonki 10,1 – Witkowice 13,4
Charakterystyka szlaku:
Niezbyt  trudna trasa prowadząca drogami szutrowymi  i asfaltowymi, dobra na popołu-
dniowy  spacer.  Z Krakowa wyjedziemy Szlakiem Orlich Gniazd wiodącym na widokowe 
wierzchowiny w rejonie Pękowic. Po drodze zwróćmy uwagę na obiekty forteczne: Czer-
wony Most oraz fort „Pękowice”. Minąwszy pętlę autobusową w Pękowicach – uwaga – po 
700 m, zaraz za linią wysokiego napięcia, opuszczamy szlak skręcając w dół Doliny Prądni-
ka za trawiastą drogą, która już w dnie doliny łukiem w lewo doprowadza do utwardzonej 
drogi – ul. Galicyjskiej. Tu napotykamy rowerowy szlak czerwony, którym wracamy wzdłuż 
Prądnika do Pękowic (punkt spoczynkowy) i podążamy dalej do Zielonek ul. Jurajską. Do-
prowadza ona bezpośrednio do centrum wsi, lecz lepiej pojechać dalej szlakiem, by zoba-
czyć XVI-wieczny kościół parafialny (punkt spoczynkowy), spod którego kierujemy się do 
ul. ks. A. Zięby i za znakami Szlaku Twierdzy Kraków przejeżdżamy przez centrum Zielonek. 
Przejazd  jest nieco uciążliwy,  zwłaszcza przy przekraczaniu ul.  Krakowskie Przedmieście 
(drogi wojewódzkiej 794) koło budynku Urzędu Gminy z uwagi na duży ruch pojazdów. 
Po  skręcie w ul. Galicyjską  i  dojeździe do ul. Do Cegielni  spotykamy  szlak niebieski,  za 
którym kierujemy się w lewo, w ul. Na Ogrody. Po dojeździe pod fort „Zielonki”, podążamy 
dalej  szlakiem czerwonym przez Bibice  i Park Leśny do Witkowic. Dysponując mniejszą 
ilością czasu można spod kościoła w Zielonkach wracać czerwonym szlakiem rowerowym 
opuszczając go przy os. Łokietka, gdzie ul. Osiedlowa doprowadzi do Szlaku Orlich Gniazd.

Fort „Zielonki” – Garlica Murowana 2,2 – Wola Zachariaszowska 4,2 – Kresy 5,2 – Bibice 
Wąwóz Kamieniec 7,6 – fort „Zielonki” 10,3.
Charakterystyka szlaku:
Na szlaku m.in. forty Zielonki  i Bibice, zespół dworski z XVII-wiecznym lamusem w Gar-
licy Murowanej oraz  szereg punktów widokowych. Szlak należy do  średnio –  trudnych, 
ze względu na liczne różnice wysokości. W większości będziemy poruszać się po drogach 

Fort „Zielonki” – Garlica Murowana – Wola Zachariaszowska 
– Kresy – Bibice Wąwóz Kamieniec – fort „Zielonki”

długość trasy: 10,3 km, stopień trudności: łatwa trasa rekreacyjna

G

Kraków Krowodrza Górka – Pękowice – Dolina Prądnika 
– Pękowice – Zielonki Hala Sportowa – fort „Zielonki” – 
Witkowice
długość trasy: 13,4 km, stopień trudności: łatwa trasa rekreacyjna

F

Korzkiew – Grębynice 1,2 – Niebyła 3,9 – Owczary, szlak czarny 5,4 – dojazd do dworu 
6,4 – Dolina Garliczki (Naramki) 7,5 – Międzygaje 10,2 – Gielniówka 11,0 – Przybysławi-
ce Pod Brzozówką 11,7 – Korzkiew 13,7 
Charakterystyka szlaku:
Trasa wiedzie w większości drogami asfaltowymi, w mniejszym stopniu o podłożu z kruszy-
wa. Nie będzie łatwą ze względu na znaczne różnice wysokości pomiędzy Dolinkami Korz-
kiewki i Naramki, a rozciągającymi się ponad nimi wierzchowinami. Z Korzkwi wyruszymy 
szlakiem czerwonym, mijając  tamt.  kościół,  a następnie przez Grębynice  zjedziemy po-
nownie do dol. Korzkiewki, z której nie łatwo się będzie wydostać, by osiągnąć wzniesienia 
w rejonie Niebyłej. Po zjeździe do asfaltu w Owczarach i szlaku czarnego skierujemy się 
przeciwnie – na wschód, szosą bez znaków, by po 1 km dojechać do drogi dojazdowej do 
dawnego dworu w Owczarach, położonego stąd w odległości około 200 m. Po dalszym 1,1 
km miłego zjazdu osiągamy zabudowania Naramy i skręcamy za asfaltem prowadzącym 
w dół Doliny Garliczki, tu określanej Doliną Naramki. Podążamy już za szlakiem czarnym, 
doliną aż do napotkania szlaku czerwonego w Międzygajach, który opuścimy na skrzyżo-

waniu w Gielniów-
ce. Stąd po przejeź-
dzie szosą (ul. Giel-
niówka)  700  m  na 
zachód bez znaków 
ponownie  napo-
tkamy szlak na 
skrzyżowaniu  koło 
osiedla Pod Brzo-
zówką  w  Przyby-
sławicach.  Kierując 
się dalej na zachód 
już za jego znakami 
wracamy pod korz-
kiewski zamek�

Korzkiew – Grębynice – Niebyła – Owczary – Dolina Garliczki 
(Naramki) – Międzygaje – Gielniówka – Przybysławice Pod 
Brzozówką – Korzkiew

długość trasy: 13,7 km, stopień trudności: trudna

E

Zamek w Korzkwi, fot. M. Hanula



W Boleniu, fot. M. Sośnicki
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Propozycje tras – wycieczek

Gastronomia:
Cafe&Restaurant Carmen, Zielonki, ul. Galicyjska 17A, tel. kom. 519 463 080, 
508 370 704, e-mail: biuro@carmenresturant.pl, www. carmenrestaurant.pl

Gospoda „Obżarciuch”, Zielonki ul. Na Ogrody 4a, 32-087 Zielonki, tel. 12 357 49 00

Gospoda „U Przyjaciół”, ul. Warszawska 212, 32-086 Boleń, tel. 12 285 73 83, 602 121 955

Gospoda „We Młynie”, ul. Krakowskie Przedmieście 1, 32-087 Zielonki, tel. 12 415 07 57, 
tel. kom. 883 773 180, www.gospodawemlynie.com.pl

Kawiarnia BOTOJA, Korzkiew 49, 32-088 Korzkiew, tel./fax 12 419 44 92, 
e-mail:  stadnina@botoja.pl www.botoja.pl

Pizzeria Americano’s, ul. Na Ogrody 1, 32-087 Zielonki, tel. 12 285 02 85

Pizza&Pasta En plato, Bibice, ul. Parkowa 35, 32-087 Zielonki, tel./fax 12 285 80 06, 
tel. kom. 517 554 256, e-mail: enplato@enplato.pl, www. enplato.pl

Pizzeria Conrado, ul. Wiarusa 7, 32-087 Zielonki, os. Łokietka, tel. 12 420 18 20, 
tel. kom. 516 358 030, www.pizzeriaconrado.pl

Pizzeria „Strefa Pizzy”, Przybysławice, ul. Krakowska 39, 32-088 Przybysławice, 12 265 55 55

Restauracja „A dong”, ul. Warszawska 45, 32-086 Węgrzce, tel. 12 285 85 80, e-mail: 
adong.krakow@wp.pl, www.adong.pl 

Restauracja „Malinowy Anioł”, ul. Krakowskie Przedmieście 140, 32-087 Zielonki, 
tel.12 419 04 09, mail: biuro@malinowy-aniol.pl, www.malinowy-aniol.pl

Restauracja „Oskarówka”, Brzozówka, ul. Krakowska 40, 32-088 Brzozówka, Przybysławi-
ce, tel. 12 419 48 44, www.oskarowka.com.pl

Restauracja Pallatia Zielonki – Trojanowice, ul. Krakowskie Przedmieście 201, 
tel. 12 346 15 98, 12 626 33 00, e-mail: biuro@pallatia.pl, www.pallatia.pl

Zajazd Polesie, Januszowice 75, 32-088 Januszowice, tel. 12 419 46 43, 
tel. kom. 668 124 065, biuro@zajazd-polesie.eu, www.zajazd-polesie.eu

Zajazd Kosynier, Bibice, ul. Warszawska 95, 32-087 Zielonki, tel. 12 285 83 82, 12 285 93 39, 
tel. kom. 502 928 053, fax 12 285 83 82, e-mail: zajazd@kosynier.pl, www.kosynier.pl 

Noclegi:
Noclegi u Agnieszki, Bibice, Warszawska 221, 32-087 Zielonki, tel. 12 285 89 61, 
tel. kom. 603 886 774, e-mail:wasniowska.agnieszka@onet.pl 

Dom noclegowy u Witka, ul. Gliniki 4, 32-087 Zielonki, tel. 12 285 06 43 

Hotelik u Niny, ul. A10 nr 36, 32-086 Węgrzce, tel./fax 12 285 81 87

Hotel „Twierdza”, ul. Do Fortu 8, 32-087 Zielonki, tel. 12 285 08 08, 12 285 08 20, 
e-mail: biuro@twierdza.com.pl, www.twierdza.com.pl

Hotel Zamek Korzkiew, Korzkiew, 32-088 Korzkiew, tel. 12 419 55 90, fax 12 378 37 79, 
e-mail: zamek@donimirski.com, www.donimirski.com

Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy Komendy Chorągwi Krakowskiej w Korzkwi, 
32-088 Korzkiew, tel./fax 12 419 42 32, tel. kom. 510 713 479, 
e-mail: ow.korzkiew@zhp.org.pl, www.zhp.org.pl/korzkiew

Zajazd Polesie, Januszowice 75, 32-088 Januszowice, tel. 12 419 46 43, tel. 668 124 065, 
e-mail: biuro@zajazd-polesie.eu, www.zajazd-polesie.eu

Zajazd Kosynier, Bibice, ul. Warszawska 95, 32-087 Zielonki tel. 12 285 83 82, 12 285 93 
39, fax 12 285 83 82, e-mail: zajazd@kosynier.pl, www.kosynier.pl

Kraków Prądnik Czerwony – Węgrzce – Bosutów – Boleń – 
Michałowice – Bibice  Węgrzce – Kraków Prądnik Czerwony

długość trasy: 15,1 km, stopień trudności: średnio-trudny

H

szutrowych, mniej po asfalcie.  Spod  fortu Zielonki  jedziemy  szlakiem czerwonym przez 
Garlicę Murowaną do Woli Zachariaszowskiej  (punkt spoczynkowy), następnie szlakiem 
czarnym do  szlaku  zielonego,  który  doprowadza  do Wąwozu Kamieniec.  Stąd  szlakiem 
czarnym wracamy do punktu wyjścia.

Kraków Prądnik Czerwony (ul. Powstańców/ul. Reduta) – Węgrzce Sudół 1,3 – Droga 
Królewska 2,3 – Bosutów 4,6 – Boleń 5,6 – Michałowice Komora, pomnik Legionów 7,0 
– Bibice ul. Jagodowa – Wąwóz Kamieniec 8,9 – Bibice (centrum) 9,8 – Węgrzce 13,0 – 
Węgrzce Sudół 13,8 – Kraków Prądnik Czerwony 15,1
Charakterystyka szlaku:
Szlak o walorach krajobrazowych, prowadzący w większości drogami asfaltowymi i szutro-
wymi, w mniejszym stopniu gruntowymi; technicznie średnio-trudny. Na trasie – pomniki 
w Bosutowie oraz Michałowicach Komorze, Izba Regionalna w Bibicach, forty w Węgrz-
cach, a także miejsca widokowe w rejonie Bosutowa i Bibic. 
Dokładny przebieg szlaku:
Wycieczkę rozpoczniemy u zbiegu ulic Powstańców  i Reduta, przy cmentarzu Batowickim. 
Stąd Szlakiem Twierdzy Kraków – ul. Batowicką, następnie ul. B3 i B1, już bez szlaku jedziemy 
przez Węgrzce Sudół. Gdy ul. B1 skręca łukiem w lewo na północ zjeżdżamy w ul. Królew-
ską, dalej drogę polną, która doprowadza na wierzchowinie do szlaku zielonego i czarnego. 
Można tu zjechać około 500 m do Dziekanowic, by zobaczyć tamtejszy zespół dworski. Na-
sza trasa prowadzi jednak szlakiem zielonym do Bosutowa, koło pomnika kościuszkowskiego 
i dalej przez Boleń pod pomnik Legionów w Michałowicach Komorze. Stąd ulicami Jagodową 
i Zagaje szlak sprowadza do Wąwozu Kamieniec. Stąd ul. Lipową nie zważając na szlak czarny 
dojeżdżamy do Rynku w Bibicach. Zwiedzamy Izbę Regionalną (uwaga: dostępna po wcze-
śniejszym umówieniu się) i szlakiem czerwonym jedziemy na południe, aż do ul. Parkowej, 
gdzie zmieniamy kolor szlaku na czarny, który doprowadzi do ul. B4 w Węgrzcach, którą wra-
camy do Węgrzec Sudołu i znaną już trasą do ul. Powstańców.



W stadninie „Botoja”, fot. A. Golec

Dane teleadresoweDane teleadresowe

IN
FO

RM
AT

O
R 

TU
RY

ST
YC

ZN
Y

IN
FO

RM
AT

O
R 

TU
RY

ST
YC

ZN
Y

7170

Poczta:
Urząd Pocztowy w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki, 
tel� 12 285 01 02 

Urząd Pocztowy w Węgrzcach, ul. A10 nr 56, 32-086 Węgrzce, tel. 12 285 88 20

Biblioteki:
Biblioteka Publiczna w Zielonkach, ul. Galicyjska 17A, 32-087 Zielonki, tel. 12 418 41 24 
filie:

filia w Węgrzcach – Dom Strażaka, ul. A3 nr 1, 32-086 Węgrzce, tel. 12 285 83 84 
filia w Przybysławicach - Budynek Wielofunkcyjny w Przybysławicach, ul. Krakowska 39, 
tel� 12 380 33 30

Parafie:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Boboli w Węgrzcach, ul. A6 nr 4, 32-086 
Węgrzce, tel. 12 285 87 33,

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej, Wola Zachariaszowska 18, 
32-087 Zielonki, tel. 12 376 44 16,

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bibicach, Rynek 3, 
32-086 Węgrzce, tel. 12 285 85 00, 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Zielonkach, ul. ks. Jana Michalika 1, 
32-087 Zielonki, tel. 12 285 01 09,

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Korzkwi, Korzkiew 3, 
32-088 Korzkiew, tel. 12 419 42 28, 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Idziego w Giebułtowie, ul. św. Idziego 2, 32-089 Giebuł-
tów, tel. 12 419 20 27 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Naramie, Narama 9, 
32-095 Narama, tel. 12 388 51 05, 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Małgorzaty w Raciborowicach, Raciborowice 2, 
32–091 Michałowice, tel. 12 387 70 06 

Stadniny:
Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy BOTOJA, Korzkiew 49, 32-088 Korzkiew, 
tel� 602 648 580

Towarzystwo Jeździectwa Naturalnego, 32-086 Węgrzce, ul. A5 nr 9, tel. 692 169 313

ELIDA p. Jan Czerniawski, 32-086 Węgrzce, ul. A8 nr 1, tel. 501 571 009

Pensjonat dla koni p. Marka Waśko, 32-086 Węgrzce, ul. B1 nr 24,  
www.pensjonatwegrzce.dbv.pl, tel. 696 41 44 45, 536 33 24 36

Urzędy i instytucje:
Urząd Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki, 
tel. 12 285 08 50, fax 12 285 09 50, www.zielonki.pl

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 
32-087 Zielonki, tel./fax: 12 285 02 98, 12 285 04 90, e-mail: gzeas@zielonki.pl, 
www.gzeas.zielonki.pl

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, ul. Forteczna 2, 32-086 Węgrzce tel. 12 285 02 61, 
12 286 32 35, Internetowe Biuro Obsługi Klienta: www.ibo.puk.zielonki.pl,

Centrum Kultury Promocji i Rekreacji w Zielonkach (CKPiR), ul. ks. Jana Michalika 2A, 
32-087 Zielonki, tel./fax: 12 665 10 47, 665 10 87, e-mail: ckpir.zielonki@wp.pl

Hala Sportowa w Zielonkach ul. ks. Jana Michalika 2A, 32-087 Zielonki

Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach, Punkt Informacji Turystycznej,  
ul. Galicyjska 17A, www.ckpir.zielonki.pl

Dział Promocji, Informacji i Współpracy CKPiR (redakcja „Wiadomości Lokalnych Gminy 
Zielonki”), siedziba Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 
tel. 12 285 08 50 wew. 301, wiadomoscilokalne@wp.pl 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki, 
tel. 12 627 33 00 fax 12 627 33 11 e-mail: sekretariat@gops-zielonki.pl; Klub Integracji 
Społecznej, ul. Krakowskie Przedmieście 112

Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej, Wola Zachariaszowska 115, 
32-087 Zielonki, tel. 12 419 40 33, e-mail: sds_zachariasz@wp.pl, www.zachariasz.org 

Starostwo Powiatowe w Krakowie, Wydział Komunikacji, Wydział Architektury, 
Budownictwa, Inwestycji i Remontów, Referat III, ul. Zapole 2, 32-086 Węgrzce, 
tel. 12 259 34 00, 12 259 34 09, www.powiat.krakow.pl,

Komisariat Policji w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście 110, 32-087 Zielonki, 
tel. alarmowy: 997, 12 285 07 77 centrala komisariatu: 12 285 01 07 policjant dyżurny: 
12 610 54 60, fax: 12 615 54 67 

Dom Pomocy Społecznej, Batowice 1, 32-086 Węgrzce, tel. 12 285 70 71

Dom Pomocy Społecznej, ul. Kasztanowa 20, 32-088 Owczary, tel. 12 419 40 86

Kancelaria Notarialna Romualda Firek, ul. dr. F. Grochowalskiego 6, 32-087 Zielonki, 
tel./fax: 12 285 01 04, 12 285 06 59 

Kancelaria Notarialna Katarzyna Bułat, ul. Krakowskie Przedmieście 87, 
tel/fax: 12 410 00 20

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, ul. Galicyjska 7, 32-087 Zielonki, 
tel� 12 285 00 93

Polan sp. z o.o. Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze, Dziekanowice 118A, 
32-086 Węgrzce, tel. 12 411 40 73, 

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian, ul. A5 nr 9, 32-086 Węgrzce, tel. 12 285 87 81, 
285 88 81
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Gabinety lekarskie:
Gabinet Lekarza Rodzinnego, ul. Galicyjska 15, 32-087 Zielonki, lek. Tomasz Sobalski, 
tel. 12 285 01 12, lek. Lucyna Kufel, tel. 12 285 00 14

Gabinet Lekarza Rodzinnego, ul. A10 nr 56, 32-086 Węgrzce, lek. Ewa Huczek–Głębocka, 
tel. 12 285 88 39, lek. Antoni Hudzik 12 285 94 57 

Gabinet Lekarza Rodzinnego, Brzozówka, ul Krakowska 20, 32-088 Brzozówka,  
lek. Rafał Kacorzyk, tel. 12 419 48 17 

Gabinet Lekarza Rodzinnego, Batowice 98, 32-086 Węgrzce, lek. Andrzej Zając, 
tel� 12 681 14 75 

Centrum Medyczne w Batowicach – nowa lokalizacja w budowie,  
Batowice (k. mostu nad Dłubnią)

Gabinet Stomatologiczny, lek. stom. J. Pobidyńska, Węgrzce ul. A10 nr 56, Batowice 98, 
32-086 Węgrzce, tel. 516 084 276

Gabinet Stomatologiczny, lek. stom. Paweł Żołnierz, ul. Galicyjska 15, 32-087 Zielonki, 
tel. 12 285 01 12, Brzozówka, ul. Krakowska 20, 32-088 Brzozówka, tel.: 12 419 48 17 

Apteki:
Apteka, ul. Krakowskie Przedmieście 87, 32-087 Zielonki, tel. 12 285 00 03

Apteka „Na Widoku”, ul. dr. F. Grochowalskiego 6, tel. 12 285 00 91

Apteka, ul. Wiarusa 23, 32-087 Zielonki, tel. 12 635 16 77 

Apteka, Węgrzce 175, 32-086 Węgrzce, tel. 12 285 81 02 

Punkt apteczny, Brzozówka, ul. Krakowska 37, 32-088 Brzozówka, tel. 12 380 10 88

Banki:
Bank Spółdzielczy w Skawinie, Filia nr 5 w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście 114A, 
32-087 Zielonki, tel. 12 665 03 00, 12 665 10 60

Krakowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Węgrzcach, os. Wojskowe 13, 32-086 Węgrzce, 
tel� 12 285 94 75

Deustsche Bank PBC S.A. Oddział w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście 87, 
32-087 Zielonki, 12 285 06 60, 12 285 06 62, 12 415 14 04 
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