
Szlak rowerowy okolic Włoszczowy  
 

 
Czerwony „lasami wokół Włoszczowy” : Włoszczowa – Kluczwsko – Klekot – 
Czarnca – Włoszczowa – 81 km  
 
0,0 km  Włoszczowa - początek szlaku na Placu Wolności –  najstarszej części 

miasta z domami z XIX i początku XX wieku. Najcenniejszym zabytkiem 
jest figura św. Floriana z 1821 roku 

 
1,6 km   ul. Podzamcze, a przy niej pozostałości dworu Szafrańców z XVI wieku 
 
5,6 km   leśniczówka Belina 

 
8,3 km  zalew Stawisko – miejsce lęgowe dzikiego ptactwa wodnego : kaczki 

krzyŜówki, czapli siwej, łyski 
 
9,3 km  mijamy zabytkowa przydroŜną figurkę NMP z 1907 roku  
 
10,8 km  „Jarmarczny Gościniec” w pobliŜu zalewu Biadaszek, gdzie na 

najbliŜszym zrębie napotkano ślady bitwy partyzanckiej stoczonej 
30.09.1944 roku przez partyzantów AK z wojskami hitlerowskimi. 

 
15,0 km  Kuźnica Stara – malownicze stawy nawadniające przez Rzekę Czarną 

Włoszczowską, siedlisko ptactwa wodnego 
 
22,4 km  Brzeście – nazwa miejscowości pochodzi od duŜej ilości rosnących tam 

brzóz. Za wsią znajduje się pomnik poświęcony Ŝołnierzom AK  
 
26,0 km  Kluczewsko – miejscowość połoŜona w pobliŜu Przedborksiego Parku 

Krajobrazowego. Będąc tam warto zwiedzić kościół p.w. św. Wawrzyńca z 
XVIII wieku, a takŜe pozostałość zespołu dworskiego z XIX wieku z 
atrakcyjną wozownią i parkiem XVIII wieku.  

 
33,0 km  Kurzelów – miejscowość, która  w latach 1285-1898 posiadała prawa 

miejskie i była znaczącym ośrodkiem naukowym. Po potopie szwedzkim 
nastąpił upadek miasta. Z dawnej świetności pozostał pokolegiacki gotycki 
kościół Wniebowzięcia NMP ufundowany w 1360 roku przez arcybiskupa 
gnieźnieńskiego Jarosława Bogorię Skotnickiego z chrzcielnicą z 1414 
roku oraz drewnianą dzwonnicą z XVII/XVIII w. 

 
37,0 km  Dronowe Niwy, gdzie znajduje się grupa dębów pomnikowych w wieku 

około 360 km 
 
40,0 km  Ługi – rezerwat ornitologiczny, miejsca lęgowe wielu rzadkich i 

chronionych gatunków ptaków związanych ze środowiskiem wodno-
błotno-bagiennym i leśnym, m.in. Ŝurawiem, kaczką krzyŜówką, cyranką  

 
47,0 km  zalew Klekot z usytuowaną w środku zalewu wyspą stanowiącą miejsce 

gniazdowania ptactwa wodnego a szczególnie mewy mieszki. Zalew 



Klekot  to równieŜ miejsce wypoczynku w czasie wakacji z kawiarnią, 
wypoŜyczalnią sprzętu wodnego, plaŜą i boiskiem sportowym 

 
53,0 km  Czarnca – rodowa miejscowość Stefana Czarnieckiego. Znajduje się tu 

warty zobaczenia kościół w stylu wczesnobarokowym wybudowany przez 
Hetmana w latach 1640-1659 oraz park-arboretum, w którym znajduje się 
wiele ciekawych drzew i krzewów 

 
60,5 km  leśniczówka Pułanki  
 
64,0 km  Konieczno – miejscowość, której nazwa pochodzi od słowa koniec, 

poniewaŜ leŜała na skraju archidiecezji gnieźnieńskiej. Warto zwiedzić tu 
zabytkowy kościół p.w. NMP i zabytkową dzwonnicę z XVIII w. 

 
68, 0 km  Nieznanowice – kiedyś posiadłość Karskich. Znajduje się tu zespół 

pałacowo-parkowy z ruinami pałacu z przełomu XIX i XX wieku oraz 
okazałą fontanną z XVIII wieku znajdującą się w parku 

 
73,6 km  Feliksówka 
 
75,9 km  uroczysko „Poraj”  
 
81,0 km  Włoszczowa Plac Wolności i koniec trasy  

 
  

 
 
 
 
 
 
 


