Ogólne dane
Połączenia komunikacyjne
Przez Kroczyce przebiega droga główna łącząca Śląsk przez Zawiercie
z Kielcami.
Dojazd z Zawiercia
Istnieje dogodne połączenie komunikacyjne drogą krajową DK nr 78
lub drogą wojewódzką DW nr 792 z Żarek.
Początek rajdu w centrum Kroczyc - parking przy kościele.
Spotykamy się przy tablicy „ W 100 lecie odzyskania niepodległości przez
Polskę”.

Poznajemy
Obiekty kultury - Miejsca martyrologii:
- przy ulicy Żareckiej obok kościoła , jest pomnik upamiętniający 2 żołnierzy
z oddziału partyzanckiego – Piotra Wieczorka i Stefana Surowca,
zamordowanych przez hitlerowców 1 sierpnia 1944r.

- przy ulicy Kościuszki na skwerze w centrum Kroczyc jest powstały w 1990 r.
pomnik w hołdzie żołnierzom Batalionów Chłopskich pomordowanym przez
hitlerowców w latach 1939-1945.
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Kroczyce zostały odznaczone Krzyżem Partyzanckim. Jest tu wiele mogił,
gdzie pochowano żołnierzy i partyzantów, którzy polegli w różnych bitwach lub
zostali straceni.
Poznajemy
Zabytki architektury – zabytki sakralne
Przed rozpoczęciem rajdu powinniśmy wstąpić do Kościoła św. Jacka
i Marii Magdaleny. Jest piękna dwuwieżowa świątynia z XIX wieku, stojąca
w miejscu starego drewnianego kościółka z XV wieku. Od początku istnienia
kościoła w Kroczycach, nosi on wezwanie św. Marii Magdaleny, której obraz
słynący łaskami znajduje się w kaplicy kościelnej. Do Kroczyckiego kościoła
sprowadzono go w 1616 roku z Rzymu. W jego wnętrzu znajduje się niezwykły
ołtarz główny w formie Groty z Lourdes, wykonany z miejscowego kalcytu.
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Szczegółowa informacja o kościele znajduje się w przedsionku kościoła , przy
bocznym wejściu do świątyni - „Historia kościoła św. Jacka i św. Marii

Magdaleny w Kroczycach”
Od południowej strony kościoła jest murowana plebania i zabudowania
gospodarcze z przełomu XIX i XX wieku,.
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Poznajemy
Obiekty przyrodnicze

Pomniki przyrody- lipa na placu kościelnym liczy około 500 lat.
Obok niej stoi pomnik papieża Jana Pawła II.

Rajd pieszy lub rowerowy rozpoczynamy od skrzyżowania dróg koło
kościoła, kierując się na zachód ulicą Żarecką w stronę Podlesic. Maszerujemy
lub jedziemy rowerami ciągiem pieszo- rowerowym. Jest to odcinek drogi
wojewódzkiej nr 792
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Uczestnikom rajdu po prawej stronie ukaże się przepiękna Góra Zborów
widoczna na linii horyzontu.
Po przejściu (przejechaniu) 220 m jesteśmy na mostku , następnie mijamy
Karczmę Dwór Szlachecki, w tle widzimy malowniczą Skałę Młynarską u jej
podnóża jest basen kąpielowy i staw, płynie również rzeka Wodząca
(Bagienka). Drugi mostek jest na 350 m naszej trasy.

Foto: W tle malownicza Skała Młynarska

Foto: Karczma Szlachecki Dwór
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Trasa naszego rajdu biegnie w kierunku zachodnim przy zabudowaniach
przysiółka Kroczyc zwanego Perek. Po przebyciu 1,5 km widzimy tablicę, która
informuje nas, że jesteśmy na terenie Jurajskiego Parku Krajobrazowego
Orlich Gniazd.

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd wchodzi w skład Zespołu
Jurajskich Parków Krajobrazowych. W obrębie Zespołu na terenie naszej gminy
wyróżniono obszary podlegające szczególnej ochronie. Są to:
- Park Krajobrazowy „Orlich Gniazd”,
- Obszar chronionego krajobrazu stanowiący strefę ochronno-otulinową
parku,
- Rezerwat geologiczny „Góra Zborów”.

Foto: Skały Kroczyckie
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Po prawej stronie , na północny zachód od Kroczyc rozciąga się pasmo
urokliwych i zalesionych wzniesień, które z racji znajdujących się na nich wielu
ostańców skalnych nazwano Skałami Kroczyckimi. Najwyższym z nich jest
widoczna przed nami Góra Zborów (Berkowa) o wys. 468m n.p.m., będąca
jednym z największych skupisk skał wapiennych na terenie Jury.
Po pokonaniu odcinka 100 m przy przystanku skręcamy w lewo,
przechodzimy na asfaltową drogę , prowadzącą wśród lasu do wsi Lgotka. Po
drodze mijamy Bazę biwakowo- szkoleniową ratowników górskich „TABOR”.

Mijamy pierwsze zabudowania, mostek na rzeczce, przed kolejną grupą
domów, przy przystanku autobusowym, skręcamy w lewo w kierunku
wschodnim. Zatrzymujemy się przy punkcie wypoczynkowo – parkingowym.
Jest to zadaszone miejsce wyposażone w stół z ławkami, stojak na rowery.

Obok wiaty stoi tablica z zaznaczonymi szlakami turystycznymi.
Uczestnik rajdu może odpocząć przy stole, zapoznać się ze
szczegółowymi wiadomościami, które dotyczą : obiektów przyrodniczych,
zabytków architektury, miejsc martyrologii, cmentarzy. Informacje te stanowią
załączniki do „Opisu trasy rajdu”
Kontynuujemy nasz rajd, kierując się do Kroczyc. Po przejściu,
przejechaniu 200m , skręcamy w lewo. Dalsza trasa rajdu prowadzi leśną drogą,
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wzdłuż rzeczki i w pobliżu domów w Kroczycach - Jeziorki. Uwaga! Jeśli
jedziemy rowerem, musimy uważać na konary drzew, ponieważ trasa przebiega
wąską drogą wśród drzew. Mniej wprawni rowerzyści powinni uważać na
wystające z podłoża korzenie drzew, które miejscami utrudniają jazdę.
Proponujemy, by ten odcinek trasy ok. 200 m, przejść pieszo , co może
uchronić rowerzystów przed większymi kłopotami. Zbliżamy się do mostka na
rzece Wodzącej (Bagience) – to jest już 3 km rajdu.

Foto: rzeka Wodząca (Bagienka)
Wodząca ( Bagienka) to prawy dopływ Białki o długości 6,2 km
Struga bierze początek na zachód od wsi Lgota Murowana i biegnie w kierunku
północno-wschodnim. Przepływa przez Kroczyce, ujście do rzeki Białki
znajduje się na północny wschód od Kostkowic.
Do końca rajdu pozostało nam niespełna 1 km. Trasa prowadzi ulicą
Zakościele. Docieramy w pobliże domu Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek
Dzieciątka Jezus.

Wzgórze Bleszczowa
Po prawej stronie od ulicy Zakościele, na linii horyzontu widzimy wzgórze
Bleszczowa o wys. 340 m.n.p.m. Na szczycie, wśród drzew znajduje się
cmentarz wojenny z I wojny światowej .
Przy tablicy turystycznej skręcamy w lewo, po przejściu 100 m jesteśmy
na parkingu przy kościele, tu kończy się rajd o długości około 4km.
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To I wariant rajdu.
Zachęcamy do kontynuowania dalszej część rajdu (trasa dłuższa o 1,6
km), jako II wariant
Z parkingu idziemy w kierunku południowym . Rajd pieszy
rozpoczynamy na drodze przy Domu Sióstr Karmelitanek . Droga biegnie
w górę wśród pól uprawnych, po przejściu 330 m skręcamy w prawo. Po
pokonaniu odcinka 200 m docieramy na szczyt Bleszczowej, który porasta las,
zbocza pokryte są polami uprawnymi , są one dobrym punktem widokowym. Na
północnych zboczach występują skałki wapienne. Na szczycie wśród drzew
znajduje się cmentarz wojenny w Kroczycach. Pochowano na nim 938 żołnierzy
poległych podczas I wojny światowej w listopadzie i grudniu 1914 roku.

Tablica zawiera informację o Wielkiej Wojnie na Jurze

.

Foto: Cmentarz z okresu I wojny światowej
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Okopy Strzeleckie

Wzgórze Bleszczowa to znakomity punkt widokowy na rozległą równinę , którą
zajmują Kroczyce.
W odległości 350 m w kierunku wschodnim od szczytu Bleszczowej przy
DK nr 78 usytuowany jest cmentarz rzymskokatolicki. Poza grobami parafian
i innych osób cywilnych są tu mogiły wojenne zamordowanych przez
hitlerowców 11.12. 1944r. Mogiła zbiorowa 2 partyzantów – Piotra Wieczorka
i Stefana Surowca.
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Foto: Mogiła wojenna Władysława Orzechowskiego,
oficera pułku szerewańskiego poległego 19.11. 1914r.

Foto: Kaplica pw. św. Anny na Kroczyckim cmentarzu.
Droga powrotna.
Na parking wracamy ścieżką polną po przebyciu 530 m jesteśmy na ul.
Zakościele, stąd udajemy się na parking, gdzie kończymy naszą wędrówkę,
Uwagi o trasie rajdu
Trasa jest bezpieczna, prowadzi przez tereny polne i leśne, przez ciąg pieszo rowerowy i drogi asfaltowe.
Wzdłuż trasy znajduje się punkt wypoczynkowo- parkingowy.
Urocze i spokojne okolice są wymarzonym miejscem na odpoczynek
i aktywny sposób spędzania wolnego czasu. Przez Kroczyce przechodzi
czerwony Szlak Orlich Gniazd, żółty Szlak Zamonitu i czarny Szlak
Kroczycki.

Opracowanie: Alicja Bednarz
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