
Szlaki rowerowe wokół Opatowa  
 
 

Zielony : Opatów – Wąworków – Pobroszyn – Nikisiałka DuŜa – Nikisiałka Mała 
– Malice Kościelne – Słabuszewice –  Międzygórz – Słabuszewice  - śurawniki – 
Leszczków – Włostów – Tudorów – Okalina – Opatów - 30 km 
 
0,0 km  Opatów (ul. Sempołowskiej) – jedna z najstarszych i waŜnych 

historycznie miejscowości w regionie, wzmiankowana juŜ w XII wieku. 
Zlokalizowana tu kolegiata p.w. św. Marcina jest jednym z 
najcenniejszych zabytków architektury romańskiej w Polsce. We wnętrzu 
na szczególną uwagę zasługuje płyta zdobiąca cokół nagrobka kanclerza 
Krzysztofa Szydłowieckiego, tzw. „Lament opatowski”. Brama 
Warszawska jest jedynym zachowanym fragmentem nowoŜytnego 
systemu obronnego Opatowa. Podziemna Trasa Turystyczna stanowi 
natomiast zespół dawnych piwnic kupieckich pod kamienicami dawnego 
Rynku. Wartym uwagi jest równieŜ cmentarz (kirkut) naleŜący wraz z 
podobnymi nekropoliami na krakowskim Kazimierzu oraz w Lesku do 
największych i najpiękniejszych nekropolii Ŝydowskich w Polsce. 

 
1,5 km   Wąworków - figura przydroŜna na cokole kamiennym z 1776 r. 
 
7,5 km  Nikisiałka Mała dawny dwór z XVI w. przebudowany w XVIII w. Ta 

parterowa, wzniesiona na planie prostokąta budowla została nakryta 
dachem gontowym i otoczona parkiem krajobrazowym, którego pierwotny 
układ jest juŜ dziś słabo czytelny. 

 
10 km    Malice Kościelne 
 
15 km  Międzygórz – wznoszą się tu ruiny zamku rycerskiego z XVI w. 

połoŜone na stromym cyplu, odciętym fosą od płaskowzgórza i otoczone 
zakolem strumienia Opatówki. 

 
18 km    śurawniki 
 
23 km  Włostów – znajdują się tu ruiny zboru ariańskiego oraz zespołu 

pałacowego Karskich z XIX wieku. Godnym uwagi jest ponadto 
odbudowany w latach 1947-49 po zniszczeniach wojennych kościół p.w. 
św. Jana Chrzciciela z XVI w. 

 
24 km  Tudorów  - w XIV wieku wzniesiono tu zamek w formie wieŜy. Dziś ma 

on formę malowniczej ruiny. 
 
26 km    Okalina – XVIII – wieczna, kamienna figura świętego Rocha. 
 
30 km    Opatów ul. Partyzantów – koniec szlaku 
 

 
 
 
 
 
 



niebieski : Opatów – Czerników Opatowski – Czerników Karski – StrzyŜowice – 
Wymysłów – Sobiekurów – Planta – Ujazd – Toporów – Boguszów – Mydłów – 
Kaczyce – Ublinek – Grocholice – Włostów – Gojców – Okalina – Opatów - 38 
km 
 
0,0 km  Opatów (ul. Słowackiego) – jedna z najstarszych i waŜnych historycznie 

miejscowości w regionie, wzmiankowana juŜ w XII wieku. Zlokalizowana 
tu kolegiata p.w. św. Marcina jest jednym z najcenniejszych zabytków 
architektury romańskiej w Polsce. We wnętrzu na szczególną uwagę 
zasługuje płyta zdobiąca cokół nagrobka kanclerza Krzysztofa 
Szydłowieckiego, tzw. „Lament opatowski”. Brama Warszawska jest 
jedynym zachowanym fragmentem nowoŜytnego systemu obronnego 
Opatowa. Podziemna Trasa Turystyczna stanowi natomiast zespół 
dawnych piwnic kupieckich pod kamienicami dawnego Rynku. Wartym 
uwagi jest równieŜ cmentarz (kirkut) naleŜący wraz z podobnymi 
nekropoliami na krakowskim Kazimierzu oraz w Lesku do największych i 
najpiękniejszych nekropolii Ŝydowskich w Polsce. 

 
8 km    Wymysłów – kopalnia dolomitu 
 
18 km  Ujazd – zlokalizowany jest tu wspaniały zamek „KrzyŜtopór” wzniesiony 

w XVII w. a obecnie zachowany w postaci monumentalnej ruiny. 
Architektura zamku miała symbolizować rok, a więc wzniesiono tyle baszt 
ile pór roku, 12 sal balowych, 52 pokoje i 365 okien. 

 
22 km  Mydłów – wzmiankowany juŜ w 1326 r. Znajduej się tu kościół p.w. nmp 

w którym znajduje się krucyfiks rokokowy i dwa dzwony datowane na 
1531 i 1601 r. 

 
25 km  Ublinek – stary zbór ariański powstały około 1630 r. Dziś zachował się 

jako ruina połoŜona w pobliŜu nieistniejących juŜ zabudowań dworskich. 
 
32 km  Włostów – znajdują się tu ruiny zboru ariańskiego oraz zespołu 

pałacowego Karskich z XIX wieku. Godnym uwagi jest ponadto 
odbudowany w latach 1947-49 po zniszczeniach wojennych kościół p.w. 
św. Jana Chrzciciela z XVI w. 

 
38 km    Opatów ul. Partyzantów – koniec szlaku 
 
 
 
czerwony : Opatów – Lipowa – Podole – Małoszyce –  Grocholice Wszechświęte 
– Obręczna – Jacentów – Ruszków – Sadowie – Porudzie – Opatów - 28 km 
 
0,0 km  Opatów (ul. Ćmielowska) – jedna z najstarszych i waŜnych historycznie 

miejscowości w regionie, wzmiankowana juŜ w XII wieku. Zlokalizowana 
tu kolegiata p.w. św. Marcina jest jednym z najcenniejszych zabytków 
architektury romańskiej w Polsce. We wnętrzu na szczególną uwagę 
zasługuje płyta zdobiąca cokół nagrobka kanclerza Krzysztofa 
Szydłowieckiego, tzw. „Lament opatowski”. Brama Warszawska jest 
jedynym zachowanym fragmentem nowoŜytnego systemu obronnego 
Opatowa. Podziemna Trasa Turystyczna stanowi natomiast zespół 
dawnych piwnic kupieckich pod kamienicami dawnego Rynku. Wartym 
uwagi jest równieŜ cmentarz (kirkut) naleŜący wraz z podobnymi 



nekropoliami na krakowskim Kazimierzu oraz w Lesku do największych i 
najpiękniejszych nekropolii Ŝydowskich w Polsce. 

 
4 km    Podole 
 
7 km  Małoszyce – miejsce urodzin Witolda Gombrowicza, pisarza – znajduje 

się tu pamiątkowy pomnik, pozostałość parku podworskiego, części 
zabudowań dworskich. 

 
10 km    Grocholice Wszechświęte 
 
15 km    Jacentów – stary dwór wraz z przylegającym parkiem 
 
18 km  Ruszków – Kościół z 1803 r. W środku budowli stylowa chrzcielnica, 

kamienne ołtarze boczne oraz portret fundatora. Przy kościele wznosi się 
dzwonnica pochodząca z przełomu XVIII – XIX wieku. 

 
20 km  Sadowie w XIV wieku wzniesiono zamek w formie wieŜy. Dziś ma ona 

formę malowniczej ruiny. 
 
24 km    Porudzie  
 
28 km    Opatów ul. Legionów – koniec szlaku 
 
 


