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Szlak „Wschodni”  (zielony) 

 
 

OPIS SZLAKU.  

Szlak rowerowy „Wschodni” oznaczony kolorem zielonym daje turystom możliwość poznania północno-
wschodnich rejonów gminy Olkusz. W powiązaniu z niebieskim szlakiem „Okrężnym” tworzy pętlę 
o długości 18,8 km. 
 

 

WYKRES WYSOKOŚCIOWY.  

 
 
PRZEBIEG SZLAKU. 

Początek Szlaku „Wschodniego” znajduje się przy asfaltowej drodze do Podlesia Rabsztyńskiego, 
w miejscu węzła szlaków zielonego, niebieskiego „Okrężnego” i pomarańczowego „Januszkowej Góry”. 
Stamtąd jedziemy prowadzącą przez las asfaltową drogą w stronę Podlesia Rabsztyńskiego wspólnie ze 
szlakami niebieskim i pomarańczowym. Po 400 m na podjeździe szlak niebieski odchodzi w prawo, a po 
dalszych 500 m na początku zabudowań Podlesia szlak pomarańczowy odchodzi w lewo. 

 
Podlesie 
Pierwsze wzmianki o tej malowniczo położonej wsi pochodzą z 1783 roku. Osadzono tu ludność, której 
zadaniem było pilnowanie lasów należących do starostwa rabsztyńskiego. Podczas powstania 
styczniowego, w kwietniu 1863 roku w lasach porastających zbocza Januszkowej Góry, jaka przylega do 
wsi kwaterował liczący 300 powstańców oddział dowodzony przez Anastazego Mossakowskiego. Choć w 
Podlesiu zachowało się kilka domów krytych strzechą, to dominuje nowoczesna zabudowa podmiejska. 
Jest też niewielka kolonia domów letniskowych.  
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Droga, którą jedziemy cały czas wspina się w górę pokonując na dystansie 1,5 km przeszło 30 m 

różnicy wzniesień. Po przejechaniu 900 m przez wieś dojeżdżamy do skrzyżowania, gdzie szlak skręca w 
prawo w stronę kolonii Łazy. Początkowo asfaltowa, a wraz z końcem zabudowań szutrowa droga skręca 
na południe i prowadzi skrajem lasu porastającego zbocza Ostrogóry (436 m n.p.m.), a następnie przez 
pola. Po przejechaniu około kilometra docieramy do zabudowań wsi Troks. 

 
Troks 
Wieś lokowana na prawie niemieckim w połowie XIV wieku. Najstarsze wzmianki pochodzą z 1365 roku, 
kiedy wymienia się sołtysa Krajkę „de Trexe”, czyli „z Troksa”. Wieś wchodziła w skład dóbr klasztoru 
norbertanek w krakowskim Zwierzyńcu. Od końca XVI wieku wieś należała do parafii Gołaczewy. Podczas 
II wojny światowej w okolicy działała partyzantka AK.  

 
      Po dojeździe do asfaltowej drogi powiatowej (3,8 km szlaku) skręcamy w lewo i po stu metrach, przy 
ujęciu wodociągów w prawo w wąską, ale utwardzoną drogę, która kierując się prosto na południe 
wyprowadza nas poza obszar zabudowany. Wiodąca przez pola droga bardzo łagodnie wznosi się na 
odcinku 1 km prowadząc pod zbocza widocznej z prawej strony Smugowej Góry (444 m n.p.m). Po 
osiągnięciu przewyższenia rozpoczyna się 800 m zjazd ku widocznej linii lasu. Tam zaczyna się następny 
łagodny podjazd do kolejnego pasma leśnego. Na jego południowej granicy przecinamy oznakowany na 
czerwono pieszy Szlak Orlich Gniazd, którym skręcając w lewo można po 2,2 km dojechać do 
niebieskiego rowerowego szlaku „Okrężnego”. 

Nasz szlak zielony prowadzi prosto. Po przejechaniu przez niewielki las podążamy dalej na południe. 
Po chwili droga zmienia kierunek na południowo-wschodni i prowadzi ku widocznym zabudowaniom wsi 
Kosmolów. 

 
Kosmolów 
Wieś została założona w początkach XIV wieku. W dokumentach z 1315 roku wzmiankowana jest, jako 
Cosmalow. Wieś należała do starostwa rabsztyńskiego. Przejeżdżając przez wieś warto zwrócić uwagę na 
słup milowy z XVII wieku. Na wysokim, kamiennym, wykonanym z czerwonego zlepieńca parczewskiego 
słupie ustawiony jest krzyż. Na dole słupa wykuta jest data „1642”. Słup oznaczał dawny trakt z Krakowa 
do Olkusza i był ustawiony o jedną milę polską (stąd nazwa) od olkuskiego rynku. Ciekawym zabytkiem 
znajdującym się we wsi jest także kapliczka. Na jej wschodniej stronie zachowała się inskrypcja z 1793 
roku. Obok kapliczki rośnie ponad stuletnia lipa – pomnik przyrody. 
 

Dalej szlak skręca w prawo i prowadzi przez 150 m przecinającą wieś drogą wojewódzką 773. 
(7,7 km szlaku). Uwaga na ruch pojazdów ! Dojeżdżamy do remizy OSP, gdzie skręcamy w lewo w 
szutrową drogę. Po przejechaniu nią stu metrów dojeżdżamy do poprzecznej drogi, za którą skręcamy w 
prawo, w kierunku zachodnim. Droga prowadzi nas wśród pól, częściowo niewielkim parowem. 
Początkowo nieco opada, ale po kilkuset metrach, w rejonie kolonii Zawieś, gdzie szlak dochodzi do 
granicy lasu zaczyna się niewielki podjazd. Jedziemy 200 m wzdłuż linii lasu jeszcze od ostatniego 
domostwa, a następnie skręcamy łukiem w lewo, na południe. Dojeżdżamy do węzła szlaków zielonego i 
czarnego (9,2 km szlaku). Tutaj mamy możliwość jechać prosto drogą za znakami czarnego szlaku 
łącznikowego, albo trzymać się wcześniejszego szlaku zielonego, który skręca łukiem w lewo. Po 
przejechaniu 250 m od węzła szlaków droga skręca lekko w prawo i prowadzi przez las. Po 300 m 
dojeżdżamy do polany, na przecince pod linią wysokiego napięcia, a zaraz za polaną do węzła szlaków, 
gdzie ponownie spotykamy się ze znakami niebieskiego rowerowego szlaku „Okrężnego”. Po 
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przejechaniu 200 m od węzła szlaków dojeżdżamy do drogi krajowej 94, gdzie pod zajazdem „Kogutek” 
kończy się zielony szlak „Wschodni” (10,3 km). Tu możemy zakończyć wycieczkę, a jeśli chcemy ją 
kontynuować, aby dojechać do miejsca, z którego rozpoczynaliśmy wyprawę, to po odpoczynku, 
ostrożnie przechodząc na drugą stronę ruchliwej trasy 94 wracamy 200 m do węzła szlaków. Tam 
skręcamy w lewo na niebieski rowerowy szlak „Okrężny”. 

 
 


