
Szlaki rowerowe okolic Końskich  
 

 
Czerwony : Sielpia – Piekło – Wąsosz – Piła - Stara Kuźnica – Chełb – 
Drutarnia – Czysta – Młynek - Barycz – Kornica – Proćwin - Modliszewice – 
Sierosławice - Kazanów – Brody - Dziebałtów – Sielpia – 45 km 
 
0,0 km Sielpia - rozpoczynamy trasę przy Ośrodku „Komunalni” w Sielpi, szlak 

prowadzi nas drogą leśną utwardzoną grysem 
 
   W Sielpi znajduje się Muzeum Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego.  
 
5,0 km  dojeŜdŜamy do wsi Piekło, po lewej stronie mamy kościół, przecinamy 

drogę asfaltową ( 8,7 km ), następnie przecinamy tory kolejowe ( 10,7 km ) 
i jadąc dalej skręcamy w lewo na główną drogę i wjeŜdŜamy do wsi Piła 

 
20,1 km   mijamy Starą Kuźnicę, Drutarnię i Czystą 
 

W Starej Kuźnicy warto zatrzymać się i zobaczyć starą kuźnicę z XVII 
wieku.   

 
24,5 km dojeŜdŜamy do Młynka ( tu szlak łączy się ze szlakiem czarnym 

łącznikowym do Końskich ), jedziemy dalej, mijamy zbiornik wodny, wieś 
Barycz i Kornicę. Na rozwidleniu dróg skręcamy w lewo, a na poprzecznej 
drodze w prawo 

 
30,4 km dojeŜdŜamy do Proćwina, dalej kierujemy się na Kazanów, w którym 

warto zobaczyć Zespół poklasztorny Bernardynów oraz kościół z XVII w.  
w Kazanowie 

 
34,6 km   Sierosławice 
 
36,3 km   Nowe Sierosławice, za krzyŜem w lewo i mijamy Brody 
 
40,5 km Dziebałtów, najpierw jedziemy drogą szutrową, potem piaszczystą aŜ 

dojedziemy do drogi asfaltowej, którą przecinamy ..... 
 
45,1 km   .... i dojeŜdŜamy do Ośrodka „Komunalni” w Sielpi 
 
 
Zielony „Dolina Krasnej” : Sielpia – Barak - Miedzierza – StraŜnica - Przyłogi – 
Adamek – Komorów - Krasna – Serbinów – Rogowice – Długojów – Szałas – 
Luta -  Gustawów - Krasna – Mokra - Duraczów – Błotnica – Czarniecka Góra - 
56 km 
 
0,0 km Sielpia - zaczynamy obok Ośrodka „Komunalni”, jedziemy w stronę trasy 

głównej w kierunku Kielc, po dojechaniu do szosy Kielce-Łódź skręcamy 
w stronę wsi Barak 

    
 W Sielpi koniecznie trzeba zajrzeć do Muzeum Staropolskiego Zagłębia 

Przemysłowego. 
 



5,0 km mijamy Miedzierzę, w której znajduje się kościół z początku XX wieku, 
StraŜnicę, Przyłogi, Adamek, Komorów 

 
20,9 km dojeŜdŜamy do Krasnej gdzie zobaczyć moŜemy Kościół z 1935 r., oraz 

pozostałości zakładu wielkopiecowego 
 
21,3 km   skręcamy w Krasnej w prawo na Mniów i mijamy Serbinów 
 
27,0 km  mijamy Rogocice, następnie Szałas i Lutę, w której znajduje się wieŜa 

widokowo-obserwacyjna, z której podziwiać moŜna wspaniałe widoki na 
Dolinę Krasnej – obecnie rezerwat ornitologiczny. 

 
 
41,6 km   we wsi Krasna, tym razem główną drogą w prawo i dalej ..... 
 
52,0 km   ..... do Błotnicy  
 
56,0 km  …. i Czarnieckiej Góry gdzie znajduje się Świętokrzyskie Centrum 

Rehabilitacji, niegdyś kurort przyrodoleczniczy znany w całej Polsce. 
Dzisiaj centrum dysponuje krytą pływalnią, a takŜe hipodromem, gdzie 
pod okiem instruktora moŜna pojeździć na konikach. To równieŜ 
miejscowość o tradycjach i walorach uzdrowiskowych.  

 
 


