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Ostrzeszów - położenie, historia
Ziemia Ostrzeszowska to miejsce magiczne, miejsce do którego 
chętnie wracają, ci których życiowe drogi zawiodły w różne za-
kątki kraju i zagranicy, gdzie można dobrze wypocząć, aktywnie 
spędzić wolny czas, przypomnieć sobie smaki i zapachy dzieciń-
stwa albo poznać kulinarne specjały Południowej Wielkopolski. 
Urozmaicony krajobraz, zalesione wzgórza skrywające czyste 
strumienie, malownicze uroczyska z mniejszymi lub większymi 
stawami, rozległe pola uprawne, zabytki, pomniki przyrody i brak 
uciążliwego przemysłu to atuty Ostrzeszowa i jego okolic. 

Rowerowe wycieczki proponujemy rozpoczynać 
w  ostrzeszowskich parkach, gdzie w ramach rozgrzewki dzieci 
mogą skorzystać z placów zabaw, a dorośli z plenerowych siłowni. 
Przed wyjazdem z miasta warto odwiedzić Muzeum Regionalne 
im. Władysława Golusa na Rynku, kościół farny z połowy XIV 
wieku i wieżę średniowiecznego zamku skąd można podziwiać 
panoramę miasta, a po powrocie odpocząć na zamkowym 
dziedzińcu. W czasie przerwy w wycieczce warto poznać kilka 
faktów z historii miasta, którego udokumentowane początki 
datowane są na II połowę XIII wieku. Położenie Ostrzeszowa na 
znaczącym śląsko – pomorskim szlaku handlowym uczyniło zeń 
ważny ośrodek gospodarczy posiadający od XV w. komorę celną. 
Intensywny rozwój miasta nastąpił znacznie wcześniej, w połowie 
XIV w. za panowania Kazimierza Wielkiego, kiedy wzniesiono 
zamek z wieżą obronną i kościół farny. Szesnaste i połowa 
siedemnastego stulecia to czas ożywienia ostrzeszowskiego 
handlu i rzemiosła, które zaowocowało wzrostem gospodarczym 
trwającym do czasu wojen szwedzkich. Lata 1793 – 1918 to 
trudny czas zaborów. Ostrzeszów znalazł się pod zaborem 
pruskim. Ostrzeszowianie przyczynili się do odzyskania 
niepodległości aktywnie uczestnicząc w walkach na południowym 
froncie Powstania Wielkopolskiego. Narodowowyzwoleńczy 
czyn powstańczy został upamiętniony odsłoniętym w 1925 roku 
pomnikiem znajdującym się na cmentarzu. Okres międzywojenny 
był czasem odbudowy polskich władz, szkolnictwa, życia 
społecznego i gospodarczego. W czasie II wojny światowej 
Ostrzeszów był miastem „za drutami”. W obozach utworzonych 
w mieście więziono ponad 120 tys. jeńców różnych narodowości. 
Mimo kar i represji ostrzeszowianie organizowali pomoc dla 
uwięzionych. W przeddzień wyzwolenia – 20.01.1945r. na ulicach 
miasta zostało rozstrzelanych 14 osób. Mieszkańcy nazwali Park im. Jana Pawła II w Ostrzeszowie / fot. J. Czwordon
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ten dzień  „Krwawą Sobotą”, a tragedia została upamiętniona 
tablicą na ostrzeszowskim Ratuszu. Lata powojenne ponownie 
były czasem odbudowy życia społecznego i gospodarczego, 
a także intensywnego rozwoju miasta. Przeobrażanie się 
istniejących zakładów przemysłowych, tworzenie nowych, 
rozwój budownictwa mieszkaniowego, szkolnictwa, instytucji 
upowszechniania kultury przyczyniły się do wzrostu znaczenia 
Ostrzeszowa.

Obecnie Ostrzeszów liczy około 15 tys. mieszkańców i nabiera 
znaczenia jako ośrodek przemysłu meblowego, ceramicznego, 
motoryzacyjnego, metalowego, usług budowlano-montażowych, 
a także rzemiosła i przetwórstwa spożywczego promującego 
produkty lokalne. Mamy nadzieję, że walory krajobrazowe, 
osobliwości przyrodnicze i swoisty koloryt okolic Ostrzeszowa 
stanowią doskonałą zachętę do ich poznania.

Sport
Najbardziej znanym wydarzeniem sportowym na terenie 
Ostrzeszowa są Crossy Ostrzeszowskie organizowane od 1965 
roku, na które przybywają biegacze z całej Polski i sąsiednich 
krajów. W 2014 roku podczas Jubileuszowego 50. Crossu odbyły 
się Ogólnokrajowe Dni Olimpijczyka, w których udział wzięło 
trzydziestu znanych olimpijczyków oraz mistrzów świata. Zawody 
sportowe organizowane w ramach Crossów Ostrzeszowskich 
odbywają się zgodnie z ceremoniałem olimpijskim. Łączą                       
w jednej idei sportowców i amatorów, młodzież i dorosłych, 
uczniów i nauczycieli. Mieszkańcy miasta stanowią liczną rzeszę 
kibiców podczas corocznych Crossów. Ostrzeszów posiada 
bogata bazę sportową, między innymi: stadion z tartanową bieżnią 

i zadaszoną widownią oraz  boiska treningowe zlokalizowane 
przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrzeszowie. OSIR oferuje  
także organizację obozów sportowych. Sportowcy i zawodnicy, 
po całodniowym treningu, wypoczną w Hotelu Sportowym 
i uzupełnią kalorie w słynącej z dobrej kuchni Restauracji 
Zacisze. Uczestnicy obozów mają również do dyspozycji basen 
pływacki oraz strefę rekreacyjną wraz z odnową biologiczną w 
Krytej Pływalni „Oceanik”. Na wymienionym stadionie i boiskach 
trenują obecnie zawodnicy, liczącego się  w okręgu kaliskim, 
Klubu Piłkarskiego Victoria Ostrzeszów. W 2009 roku klub 
obchodził rocznicę 90-lecia działalności. W 2013 roku zostało 

Zawody pływackie - Kryta Pływalnia Oceanik / fot. P. Kantecki
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oddane do użytku boisko „Orlik”. Obiekt składa się z: boiska do 
piłki nożnej, boiska do koszykówki i siatkówki, a także budynku 
zaplecza z szatniami. Teren jest ogrodzony i oświetlony.
Najstarszą organizacją sportową, działającą w Ostrzeszowie jest  
Kurkowe Bractwo Strzeleckie, które powstało w 1850 roku. Na 
terenie gminy działa również Ostrzeszowskie Stowarzyszenie 
Sportowe PIAST. Wysiłkiem działaczy, sponsorów oraz przy 
pomocy Miasta i Gminy Ostrzeszów, stowarzyszenie zbudowało 
4 korty tenisowe przy ul. Sportowej i szkoli tenisistów oraz 
organizuje liczne zawody. W wyremontowanej hali, stojącej 
obok kortów, zorganizowano wiele turniejów tenisa stołowego. 
W Ostrzeszowie  organizowane są również turnieje piłki halowej 
(nożnej i ręcznej), brydża sportowego, rajdy rowerowe i zawody 
strzeleckie.

Najważniejsze zabytki
•  Baszta Kazimierzowska

Wieża zamkowa o wysokości 24m i mury obronne zamku 
z XIV w. Zwiedzanie wystawy stałej „Narzędzia tortur” i wejście 
na taras widokowy na wieży należy uzgodnić telefonicznie:  
tel. +48 62 730 20 42.

Cross Ostrzeszowski / fot. W. Bąk Wieża Zamkowa / fot. J. Czwordon
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•  Kościół pw. Chrystusa Króla 
Katolicki kościół pw. Chrystusa Króla został wybudowany jako 
świątynia ewangelicka w roku 1861.

•  Klasztor Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny 
z Nazaretu 
Kościół i klasztor pobernardyński (2. połowa XVII w.)

Zwiedzanie krypt pod kościołem oraz muzeum w klasztorze, 
w którym są wystawy o Siostrach Nazaretankach i Ojcach 
Bernardynach, jest możliwe we wtorek, czwartek i niedzielę, 
a także w pozostałe dni tygodnia po uzgodnieniu telefonicznym: 
+48 62 732 34 12 lub +48 797 907 977

•  Ratusz
Ratusz z 1840 roku jest siedzibą Muzeum Regionalnego. 
Wystawy stałe: „Oficerowie norwescy w oflagu XXI C”, Antoni 
Serbeński - życie i twórczość” oraz „Ignacy Moś swojemu 
miastu”. Telefon kontaktowy: +48 62 730 20 42.

Ratusz w Ostrzeszowie / fot. J. Czwordon

Klasztor pobernardyński / fot. s.B. Jurkiewicz 

Kościół pw. Chrystusa Króla / fot. J. Czwordon
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•  Kościół pw. św. Mikołaja
Kościół pw. św. Mikołaja został wybudowany z drewna 
modrzewiowego w 1758r. Znajdują się w nim ciekawe rzeźby 
późnogotyckie z początku XVIw.

•  Kościół pw. św. Wawrzyńca w Olszynie
Kościół pw. św. Wawrzyńca w Olszynie datowany na lata 1820-
1821, ołtarz główny pochodzi z roku 1650.

•  Kościół Farny pw. Najświętszej Maryi Panny 
Wniebowziętej

Kościół farny pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowzietej  
z XIV w. z cennymi malowidłami ściennymi przedstawiającymi 
m.in. sceny z piekła.

•  Wieża wodociągowa
Wieża wodociągowa powstała w 1916r. Wysokość jej wynosi 
45,5m. Jest jedną z najwyższych wież wodociągowych w Polsce.

Wieża wodociągowa / fot. J. Czwordon

Kościół pw. Św. Mikołaja w Ostrzeszowie / fot. J. Czwordon
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Szlak w Dolinę Baryczy
Szlak oznaczony kolorem czarnym jest jedną z krótszych 
i łatwiejszych tras prowadzących przez gminę Ostrzeszów. Jest 
idealny dla początkujących oraz osób ceniących rekreacyjne 
wycieczki rowerowe, długość szlaku - ok. 11 km. 

Warto zobaczyć

•  Rojów (Aniołki, pomniki 
przyrody – dęby)

•  Pomnik Jana Kotowicza 1918r.

11 km
długość szlaku

łatwy

Pomnik przyrody/ fot. K. Dziewięcka
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Szklarka Myślniewska
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Z Ostrzeszowa wyjeżdżamy ulicą Piastowską (droga 444 - 
kierunek Krotoszyn). Po drodze warto zatrzymać się przy 
leśnictwie Aniołki, na terenie którego znajdują się pomnikowe 
dwa okazy dębów szypułkowych, lipa i wiąz. Drzewa noszą 
imiona Wincenty, Izydor, Marusia i Marian  ich obwody (mierzone 
w pierśnicy – czyli 1,3 metra nad poziomem gruntu) to 470, 450, 
380 i 270 cm. W letnie wieczory w pobliżu leśniczówki, na skraju 
lasu można spotkać błyszczące jasnozielonym światłem robaczki 
świętojańskie. Kontynuując wycieczkę jedziemy drogą biegnącą 
przez malowniczy, bogaty w jagody, borówki i grzyby las w stronę 
Szklarki Myślniewskiej. Na skraju lasu, po wschodniej stronie wsi 
znajduje się pomnik wzniesiony przez harcerzy, ku czci Jana 
Kotowicza - szeregowca z 10. kompanii 12. pułku strzelców 
wielkopolskich, poległego  w czasie walk powstańczych w 1918r. 
pod Dobrą koło Ostrzeszowa. Na kopcu z nieregularnych kamieni 
polnych umieszczono blaszaną tablicę z napisem: „Powstańcowi 
wielkopolskiemu Janowi Kotowiczowi hołd składają harcerze”. 
Grób młodego powstańca wielkopolskiego  znajduje się na 
cmentarzu w Ostrzeszowie. Powrót tą samą drogą, lub dla 
odważniejszych i mających więcej czasu – leśnymi duktami 
w stronę Ostrzeszowa.

Rojów / fot. J. Czwordon

 Rowerzyści / fot. J. Czwordon Słoneczniki - pola rojowskie / fot. E. Dytfeld
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Szlak leśny
Szlak oznaczony kolorem żółtym jest dłuższą trasą prowadzącą 
przez okoliczne lasy w gminie Ostrzeszów, idealny dla osób 
ceniących bliskość natury.  Długość szlaku wynosi 26 km, duża 
część trasy prowadzi leśnymi drogami. Szlak ma formę pętli.   

Warto zobaczyć

•  OSiR

•  Stawy w Kuźnikach

•  Kapliczka w Bledzianowie

•  Kościół pw. św. Wojciecha –  
neogotycki w Rojowie

•  Stawy rojowskie

•  Las Klasztorny

26 km
długość szlaku

średni

Kąpielisko w Ostrzeszowie/ fot. J. Czwordon
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funkcję dzwonnicy zawieszono dwa dzwony: jeden noszący imię 
Aleksandry, drugi Bolesława Wężyków, fundatorów kościoła. Na 
placu przy kościele postawiono w 1883 roku kamienny krzyż 
w miejscu gdzie stał pierwszy w Rojowie kościół z modrzewia. 
W 2014 r. otoczenie kościoła zostało uporządkowane, a dzięki 
projektowi zrealizowanemu przez Parafię św. Jadwigi Królowej 
na kościelnym wzgórzu pojawiła się tablica informująca 
o historii obiektu.  W dalszej części wycieczki zbliżając się do 
punktu końcowego kierujemy się do Olszyny, a następnie na   
ul. Kąpielową, gdzie możemy zakończyć naszą trasę lub 
skorzystać z  opisanych wcześniej atrakcji wodnych. 

Tym razem wycieczkę możemy zacząć przy Ośrodku Sportu 
i Rekreacji, w pobliżu którego możemy skorzystać ze strzeżonego 
kąpieliska z piaszczystą plażą i 50-metrową zjeżdżalnią wodną. 
Kąpielisko jest czynne w sezonie letnim, nieopodal znajduje 
się pływalnia „Oceanik”, z basenami: rekreacyjnym, pływackim 
i brodzikiem oraz zjeżdżalnią wewnętrzną, jacuzzi, salą fitness, 
siłownią, gabinetem kosmetycznym i kawiarnią. Skorzystanie 
z tych atrakcji pozwoli nam się odprężyć po przejechaniu 
całego żółtego szlaku. Wyjeżdżając z ul. Kąpielowej przy 
stadionie OSiR kierujemy się na ul. gen. Sikorskiego, gdzie dalej 
jedziemy wzdłuż drogi krajowej nr 11, wyznaczonymi ścieżkami 
rowerowymi. Następnie zjeżdżamy w ulicę Brzozową, gdzie 
prowadzi nas droga wzdłuż Lasu Klasztornego. Wyjeżdżając 
z lasu kierujemy się w kierunku wsi Kuźniki. W dalszej 
części dojeżdżamy ponownie do drogi krajowej nr 11, którą 
przejeżdżamy kierując się do wsi Kozły, a następnie do 
Bledzianowa. Tu możemy zatrzymać się przy kaplicy modlitewnej 
pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej należącej do parafii pw. 
św. Anny w Niedźwiedziu. W miejscowości znajdują się również 
liczne kapliczki i krzyże przydrożne, które są materialnym 
dowodem zaangażowania mieszkańców w życie religijne. 
Z Bledzianowa kierujemy się w stronę Szklarki Myślniewskiej 
przejeżdżając przez lasy ostrzeszowskie. Po wschodniej stronie 
wsi, na skraju lasu można zobaczyć pomnik wzniesiony przez 
harcerzy, ku czci  Jana Kotowicza szeregowca z 10. kompanii 
12. pułku strzelców wielkopolskich, poległego w 1918 r. pod 
Dobrą koło Ostrzeszowa. Jadąc dalej kierujemy się przez las 
w stronę Rojowa, gdzie warto zwrócić uwagę  na neogotycki 
kościół św. Wojciecha, który został zbudowany na Wzgórzu 
Kościelnym (212,5 m  n.p.m.), w 1883 roku. W  murowanej 
wieży, pokrytej dawniej czerwonymi łupkami, spełniającej Kościół pw. św. Wojciecha w Rojowie/ fot. J. Czwordon
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Szlak Przyrodniczy
Szlak oznaczony kolorem czerwonym o długości 21 km, swoją 
nazwę zawdzięcza trasie przechodzącej przez liczne atrakcje 
przyrodnicze. Ta trasa powinna usatysfakcjonować wszystkich 
amatorów jazdy rowerem, zarówno pod względem długości, 
ukształtowania terenu, jak i miejsc, które 
warto obejrzeć. Szlak ma formę pętli.

Warto zobaczyć
•  Źródełko

•  Kościół pw. św. Mikołaja 

•  Muzeum Regionalne

•  Kościół pw. NMP

•  Rezerwaty  Jodły 
Ostrzeszowskie i Pieczyska

•  Ostre Góry

21 km
długość szlaku

trudny

Staw w Ostrych Górach / fot. J. Czwordon
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Z Ostrzeszowa wyjeżdżamy ul. Łąkową. Mijamy Szkołę 
Podstawową i Gimnazjum Nr 1 oraz Przedszkole nr 5, dojeżdżamy 
do ul. Kamiennej, następnie jedziemy ul. Krańcową przy Zespole 
Szkół nr 2, która łączy się z ul. Przemysłową. Znajdując się 
przy ul. gen. W. Sikorskiego krótki fragment jedziemy ścieżką 
rowerową, a następnie za stacją paliw skręcamy w lewo kierując 
się do wsi Królewskie, gdzie możemy zatrzymać się przy 
stawach rybackich. Wcześniej warto odpocząć przy znajdującym 
się w lesie źródełku. Dalej kierujemy się w stronę miejscowości 
Tokarzew i Godziętowy. Podczas tej drogi przejeżdżamy przez 
rezerwat Pieczyska, a następnie rezerwat Jodły Ostrzeszowskie. 
Pierwszy położony jest w zagłębieniu terenowym, przez które 
przepływa strumyk. Ochroną objęto jodłę pospolitą, która 
dzięki właściwemu nawilgoceniu znalazła doskonałe warunki. 
Występują tu także dęby, buki, sosny, olsze, graby. Wiek drzew  
to 110-150 lat. Rezerwat przypomina pierwotny bór. Drugi 
zajmuje nieckowate zagłębienie, z uformowanym torfowiskiem 
mszarnym,  w którym występują: bagno zwyczajne, modrzewnica, 
żurawina błotna, widłak torfowy, rosiczka okrągłolistna. Teren 
porośnięty jest borem świerkowym. Następnie przez Pustkowie 
i Ostre Góry wracamy do Ostrzeszowa.

Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej / fot. J. Czwordon

Rynek w Ostrzeszowie / fot. J. Czwordon  Bocian / fot. K. Owczarek
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Pierścień wokół Ostrzeszowa
Szlak oznaczony kolorem niebieskim, liczy 38 km i obejmuje 
gminę Ostrzeszów, omijając przy tym centrum Ostrzeszowa. 
Szlak w formie pętli, możemy rozpocząć i zakończyć w Szklarce 
Myślniewskiej. 

Warto zobaczyć

•  Kościół pw. św. Bartłomieja – 
neogotycki w Rogaszycach

•  Ośrodek rekreacyjno - 
wypoczynkowy „Cegiełki”

•  Rezerwat Pieczyska

•  Pomnik poświęcony poległym 
IX 1939 r.  – w pobliżu Psiej 
Górki

38 km
długość szlaku

trudny

Kościół pw. św. Bartłomieja w Rogaszycach
fot. K.Dziewięcka 

Szklarka Myślniewska

Bierzów

Osiny

Rogaszyce

Wygoda Tokarska
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Wycieczkę rowerową szlakiem niebieskim możemy rozpocząć 
w Szklarce Myślniewskiej kierując się w stronę Bierzowa, 
położonego w gminie Kobyla Góra. Pierwszym punktem, który 
warto zobaczyć jest położony w środku sosnowego lasu, z dala 
od innych zabudowań Ośrodek Wypoczynkowo Rekreacyjny 
CEGIEŁKI.   Na terenie Ośrodka znajdują się zarybione stawy, 
kryty kort tenisowy, plac zabaw dla dzieci oraz inne atrakcje 
umilające czas. Jadąc dalej przez Bierzów mijamy pomnik 
poświęcony poległym we wrześniu 1939r. w pobliżu Psiej Górki. 
Z Bierzowa mijając drogę nr 449 kierujemy się w stronę Osiny, 
a następnie jedziemy do Rogaszyc. 

W Rogaszycach warto zobaczyć neogotycki Kościół  
św. Bartłomieja. Dalej jedziemy do Wygody Tokarskiej, następnie 
przez rezerwat Pieczyska kierujemy się do Potaśni mijając po 
drodze Zajączki. W Potaśni jadąc ul. Czereśniową dojedziemy 
do wsi Myje, gdzie dalej przez Kuźniki dojedziemy z powrotem 
do Szklarki Myślniewskiej i zatoczymy pętlę wokół miasta 
Ostrzeszów. 

Ośrodek rekreacyjno - wypoczynkowy „Cegiełki”  / fot.  A. Świtoń Aleja brzozowa - Las Klasztorny  / fot.  D. Szymański

Rezerwat Pieczyska / fot.  K.Dziewięcka
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Szlak Górski
Szlak oznaczony kolorem czarnym, liczy ok. 22 km i przebiega 
przez liczne wzniesienia. Szlak pomimo, iż nie najdłuższy 
przeznaczony raczej dla osób dla których liczne podjazdy nie 
stanowią przeszkody. 

Warto zobaczyć
•  Staw przy ul. Pogodnej

•  Kościół pw. św Wawrzyńca 
w Olszynie

•  Marcinki – kaskadowe stawy 
i kościół pw. Świętej Trójcy

•  Kobyla Góra - Góra Krzyża

•  Kościół pw. św. Mikołaja 
w Parzynowie 

•  Bałczyna (278 m n.p.m.)  
– punkt widokowy; pomnik 
Żołnierzom Września

•  Ostrzeszowskie kąpielisko

22 km
długość szlaku

trudny

Bałczyna / fot. J. Czwordon

Ostrzeszów

Olszyna

Mostki

Ignaców

Marcinki

Zmyślona Parzynowska 

Parzynów

Osiny

Rogaszyce
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Dobrym miejscem spotkania wycieczkowiczów  może być skwer 
w pobliżu ronda Współpracy Partnerskiej Gmin Ostrzeszów 
i Stuhr, skąd ulicą Pogodną udajemy się w stronę Olszyny. 
Po drodze warto zatrzymać się przy kościele filialnym pw. św. 
Wawrzyńca – budowli krytej gontem, o konstrukcji szachulcowej 
z 1821 r. Nisko osadzone okna pozwalają zajrzeć do wnętrza, 
gdzie znajduje się ołtarz z połowy XVII w. i posadowiony 
na niewysokich, profilowanych słupach chór muzyczny. Po 
odpoczynku w cieniu drzew otaczających kościół jedziemy dalej 
przez Mostki, Ignaców i Marcinki do Zmyślonej Parzynowskiej. 
W Marcinkach godne uwagi są położone kaskadowo stawy 
z drewnianym kościołem z 1803 r. w tle, a także „Historia wsi 
płotem pisana” – czyli plansze z opisem dziejów miejscowości 
zlokalizowane na opłotowaniu boiska. I boisko i „historia…” 
to projekty zrealizowane z wykorzystaniem środków 
unijnych, które za pośrednictwem Ostrzeszowskiej Lokalnej 
Grupy Działania, pozyskało stowarzyszenie „Marcinianki”. 
W Zmyślonej Parzynowskiej, kierując się znakami udajemy się 
w stronę najwyższego wzniesienia Wielkopolski – Kobylej Góry  
(284 m n.p.m.) zwanej również Górą Krzyża lub Wzgórzem 
Błogosławieństw – w 2000 rocznicę chrześcijaństwa wzniesiono 
tu 20-metrowy krzyż, u stóp którego odbywają się uroczystości 
religijne oraz wakacyjne uczty muzyczne „Między Niebem 
a Ziemią”. Z kulminacyjnego szczytu Wzgórz Ostrzeszowskich 
roztacza się widok na sąsiednie wzniesienia oraz na dolinę 
Niesobu i Kotlinę Kępińską. Jadąc dalej dojedziemy do 
Parzynowa, gdzie na początku XVIII wieku istniała huta szkła, 
a później wieś była znana z wyrobu garnków ceramicznych 
zwanych garnkami parzynowskimi. W centrum wsi znajduje się 
drewniany kościół o konstrukcji zrębowej, z wieżą, kryty blachą. 
We wnętrzu zobaczymy ołtarz główny późnorenesansowy 

z fundacji Szyszkowskich wykonany przez rzeźbiarza Sifersa ze 
Zlakowa w 1646 r. oraz dwa ołtarze boczne z XVIII-wiecznymi 
rzeźbami. Patronem kościoła jest św. Mikołaj. W pobliżu kościoła 
rosną dąb i buk o ponad 3-metrowych obwodach. Z Parzynowa 
jedziemy w kierunku Osiny, a następnie dojeżdżamy do 
Rogaszyc i Bałczyny (278 m n.p.m). Po zdobyciu Bałczyny, skąd 
roztacza się widok na Ostrzeszów i okolicę kierujemy się w stronę  
ul. Kąpielowej i tu korzystając z atrakcji kąpieliska kończymy 
naszą wycieczkę. 

Widok z Bałczyny / fot. J. Czwordon

Staw Pogodna / fot. E. Dytfeld
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Rowerowa Pętla Południowej  
Wielkopolski
Szlak rowerowy zaznaczony kolorem żółtym, to jedna 
z dłuższych, proponowanych tras (proponowany fragment 
43 km). Rowerowa Pętla Południowej Wielkopolski to szlak 
przebiegający przez wszystkie gminy 
powiatów ostrzeszowskiego i kępińskiego. 
Trasa oraz opisujące ją wydawnictwa 
(mapa i folder) powstały z inicjatywy 
Lokalnych Grup Działania funkcjonujących 
w obu powiatach. 
Warto zobaczyć
•  Kościół pw. św. Andrzeja 

w Siedlikowie

•  Rezerwaty „Jodły Ostrzeszowskie” 
i „Pieczyska”

•  Kościół pw. św. Wawrzyńca 
w Olszynie

•  Bałczyna

43 km
długość szlaku

trudny

Kościół pw. św. Wawrzyńca w Olszynie / fot. J. Czwordon

Siedlików

Zajączki

Przytocznica

Ostrzeszów Pustkowie 

Pustkowie Południe 

Ostrzeszów

Olszyna

Mostki 

Bierzów 

Kobyla Góra 

Marcinki

Parzynów
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Fragment „Pętli…” może być atrakcyjną propozycją aktywnego 
wypoczynku. Naszą wyprawę możemy rozpocząć w Siedlikowie, 
gdzie warto zobaczyć kościół pw. św. Andrzeja Apostoła, 
drewniany, o konstrukcji zrębowej, kryty gontem, pochodzący 
z 1778 roku, stąd kierujemy się do leśniczówki Przytocznica, 
mijając po drodze Zajączki. Następnie przez rezerwaty Pieczyska 
oraz Rezerwat Jodły Ostrzeszowskie jedziemy do Ostrzeszowa 
Pustkowie i dalej do Pustkowia Południe. Z ul. Jasnej skręcamy 
w ul. Słoneczną, z której wjeżdżamy w ul. Mikorską. Następnie 
kierujemy się do Ostrzeszowa na ul. Kąpielową. Po drodze 
mijamy atrakcje wodne (opisane wcześniej). Teraz jedziemy 
w stronę Bałczyny, po zdobyciu której, mamy widok na 
Ostrzeszów i okolicę. Następnie przez Rogaszyce kierujemy się 
do Olszyny, skąd wybieramy drogę do Bierzowa i dalej przez 
Myślniew, Kobylą Górę i Marcinki zmierzamy w stronę opisanego 
wcześniej Wzgórza Błogosławieństw, skąd roztacza się widok na 
sąsiednie wzniesienia oraz na dolinę Niesobu i Kotlinę Kępińską. 
Następnie jedziemy do Parzynowa, gdzie możemy zakończyć 
naszą wycieczkę i przez Olszynę wrócić do Ostrzeszowa lub 
kontynuować wycieczkę kierując się w stronę Rzetni w powiecie 
kępińskim. 

Kryta Pływania „Oceanik”  / fot. M. Lis

Wycieczka rowerowa w okolicach Bałczyny /fot. J. Czwordon Punkt widokowy na Bałczynie / fot. J. Czwordon
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Szlak Bursztynowy
Bursztynowy Szlak Rowerowy należy do Wielkopolskiego 
Systemu Szlaków Rowerowych. Trasa Szlaku nawiązuje 
do dawnego przebiegu traktu handlowego, jakim był Szlak 
Bursztynowy.

Warto zobaczyć

•  Kościoły pw. MB Częstochowskiej  
i pw. św. Andrzeja w Siedlikowie

•  Klasztor pobernardyński 
i Muzeum Klasztorne

•  Kościół pw. św. Wawrzyńca 
w Olszynie w Siedlikowie

•  Bałczyna

•  Kąpielisko w Ostrzeszowie

16 km
długość szlaku

średni

Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Siedlikowie
 / fot. J. Czwordon

Siedlików

Potaśnia

Ostrzeszów

Olszyna
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Bursztynowy Szlak Rowerowy należy do Wielkopolskiego 
Systemu Szlaków Rowerowych. Trasa Szlaku nawiązuje 
do dawnego przebiegu traktu handlowego, jakim był Szlak 
Bursztynowy, którym w okresie Imperium Rzymskiego 
przemieszczały się karawany kupieckie od Adriatyku do Bałtyku 
w poszukiwaniu cennego na owe czasy bursztynu. Wiedzie 
przede wszystkim szosami asfaltowymi o małym natężeniu 
ruchu, od czasu do czasu jednak trzeba pokonać odcinek drogi 
gruntowej, polnej lub leśnej, czy wzniesienia. Wielkopolska część 
szlaku prowadzi z Kobylej Góry do Przewozu, a na naszym terenie 
poza Ostrzeszowem przez, Siedlików, Olszynę, Parzynów. 
Ostrzeszowski odcinek Bursztynowego Szlaku (ok. 16 km) 
możemy rozpocząć od Siedlikowa, skąd przez Potaśnię jedziemy 
do Ostrzeszowa. Tu zatrzymujemy się w odrestaurowanym 
klasztorze pobernardyńskim i przyklasztornym Muzeum, 
w którego skład wchodzą Krypty grobowe dedykowane Ojcom 
i Braciom Bernardynom, jako budowniczym i pierwszym 

gospodarzom miejsca oraz część Muzeum poświęcona 
obecności Sióstr Nazaretanek, które obecnie opiekują się 
zabytkowym zespołem klasztornym. Przybywający do Klasztoru 
goście są także oprowadzani po pięknym, barokowym kościele 
pw. św. Michała Archanioła, a przechodząc przez dziedziniec 
kościelny z Krypt do I części Muzeum, mają także okazję 
zapoznać się z historią wolnostojącej, zabytkowej Kaplicy  
pw. św. Judy Tadeusza. Dalej kierujemy się w stronę kościoła  
pw. św. Wawrzyńca w Olszynie, mijając po drodze ostrzeszowskie 
kąpielisko i Bałczynę.

Klasztor pobernardyński / fot. s. B. Jurkiewicz

Rowerzyści u stóp Bałczyny / fot. J. Czwordon
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Transwielkopolska Trasa Rowerowa
Transwielkopolska Trasa Rowerowa przebiega południkowo 
łącząc najdalej wysunięte na północ i południe części 
województwa wielkopolskiego. Składa się z odcinka północnego 
(od Poznania do Okonka – 200 km) oraz odcinka południowego 
(od Poznania do Siemianic – 280 km). 

Warto zobaczyć
•  Kaplica grobowa i pałac myśliwski 

Radziwiłłów w Antoninie

•  Kościół pw. NMP w Ostrzeszowie

•  Muzeum Regionalne 
w Ostrzeszowie

•  Kościół pw. św. Wawrzyńca 
w Olszynie

•  Kościół pw. św. Mikołaja 
w Parzynowie

•  Kobyla Góra – Góra Krzyża

25 km
długość szlaku

średni

Rowerzystka / fot. A. Świtoń

Antonin

Bledzianów

Ostrzeszów

Olszyna

Parzynów

Góra Krzyża
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Całość trasy wiedzie głównie mało uczęszczanymi drogami 
asfaltowymi, niektóre fragmenty są poprowadzone drogami 
piaszczystymi. Trudniejsze podjazdy znajdują się w południowym 
odcinku przed Żerkowem i najwyższymi wzniesieniami 
Wielkopolski Bałczyną i Kobylą Górą. Część południowa wiedzie 
między innymi przez Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Antonin, 
Ostrzeszów. Na trasie dominują typowo wielkopolskie krajobrazy: 
szerokie połacie pól z drewnianymi wiatrakami, a w mijanych 
miejscowościach można zobaczyć wiele dworków, pałaców, 
kościołów oraz zabytkowe zabudowy starych miast. Proponujemy 
pokonanie odcinka od Antonina do najwyższego wzniesienia 
Wielkopolski – Kobylej Góry (około 25 km). Z Ostrzeszowa 
do Antonina razem z rowerem można dojechać pociągiem. 
Niedaleko dworca kolejowego, przy drodze z Mikstatu znajduje 
się neoromańska kaplica grobowa antonińskich Radziwiłłów, 
wybudowana w latach 1835-38, której podziemia i sąsiedztwo 
są miejscem wiecznego spoczynku książęcej rodziny. Nieco 
dalej, za drogą krajową nr 11 najpierw zobaczymy zabudowania 
w stylu tyrolskim i na małej wyspie grobowiec dzieci Antoniego 
Radziwiłła, a w niewielkim oddaleniu, lesie uformowanym w park 
angielski modrzewiowy pałac myśliwski wzniesiony w latach 
1821- 24 wg projektu Karola Fryderyka Schinkla. W historii obiektu 
odnotowano dwukrotne odwiedziny (w 1827 i 29 r.) Fryderyka 
Chopina, który przebywał w pobliskim Strzyżewie u swojej matki 
chrzestnej Anny ze Skarbków Wiesiołowskiej. Pobyt wielkiego 
kompozytora upamiętnia pomieszczenie, w którym zgromadzono 
poświęcone mu eksponaty: nuty, rysunki, meble, odlew dłoni 
i popiersie. W pałacu odbywają się koncerty Międzynarodowego 
Festiwalu „Chopin w barwach jesieni”, również w tym miejscu 
pierwsze artystyczne szlify zdobywają uczestnicy Konkursu 
„Chopin dla najmłodszych” organizowanego przez Państwową 

Szkołę Muzyczną I st. W Ostrzeszowie. Dalej przez Bledzianów, 
Ostrzeszów, Olszynę i Parzynów kierujemy się na Kobylą Górę, 
zwaną Górą Krzyża, lub Wzgórzem Błogosławieństw. Stąd 
możemy wrócić do Ostrzeszowa lub kontynuować wycieczkę 
w stronę południowego krańca trasy w Siemianicach.

Kąpielisko w Ostrzeszowie / fot. J. Czwordon

Planowanie trasy wycieczki / fot. J. Czwordon  
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Agroturystyka 

•  DWOREK
63-500 Ostrzeszów,  
ul. Kaliska 7/9 
tel. +48 62 730 95 50 
www.dworek.net.pl

•  KATRINA
63-500 Ostrzeszów,  
ul. Zamkowa 20a 
tel. +48 62 730 48 33 
www.katrina.pl

•  KLIF
63-500 Ostrzeszów,  
ul. Kolejowa 52 
tel. +48 62 730 10 30 
www.pubklif.pl

•  AGRO–ZACISZE  
Wiesława Jończak 
63-500 Ostrzeszów,  
Rojów, ul. Meszyny 22 
tel. +48 730-08-03,  
+48 693 461 093 
www.agro-zacisze.com

•  AGROGOSPODARSTWO  
U EMILI Emilia Klepacz
63-500 Ostrzeszów,  
Siedlików 191 
tel. + 48 603 647 053,  
+ 48 62 730 75 34 

•  ATENA  
Anna i Witold Hudzik
63-500 Ostrzeszów,  
ul. Pogodna 17A 
tel. + 48 667 119 242,  
+ 48 607 412 734

•  CICHO–SZA  
Andrzej Cichosz
63-500 Ostrzeszów,  
Niedźwiedź 77 
tel. +48 62 732 77 69,  
+48 602 417 396 
www.cicho-sza.com.pl

•  DWOREK POD SOWĄ 
CELINKĄ  
Aleksandra i Marek Heflik 
63-500 Ostrzeszów,  
Kochłowy, Celinka 58 
tel. +48 062 730 81 65

•  OSTOJA
63-500 Ostrzeszów,  
Kozły 5a 
tel. +48 503 004 225 
www.zajazdostoja.eu

•  SPORTOWY
63-500 Ostrzeszów,  
ul. Kąpielowa 5 
tel. +48 62 730 27 65 
www.osir-ostrzeszow.pl

•  ZAJAZD NA KUŹNIKACH
63-500 Ostrzeszów,  
al. Wojska Polskiego 25a 
tel. +48 62 730 94 50 
www.zajazdnakuznikach.
clik.pl

•  GAJÓWKA TALARY  
Andrzej Szymczykiewicz
63-500 Ostrzeszów, 
Marydół 58 
tel. +48 062 732 75 01,  
+48 693 269 693

•  GĘSIA STRUGA  
Wiktor Stefański
63-500 Ostrzeszów, 
Marydół 15 
tel. +48 512 483 467

•  ROJÓW GĘSTWA  
Ryszard Andrejków
63-500 Ostrzeszów, 
Rojów 104a 
tel./fax +48 62 732 05 09,  
+48 607 244 942, 
+48 502 216 518 
www.agroturystykarojow.
ipolska.info

•  STEFANÓWKA Stefan 
Sadowski
63-500 Ostrzeszów,  
Niedźwiedź 1a 
tel. +48 62 732 77 09

Niezbędnik turysty

Przejażdżka konna / fot. J. Czwordon
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Restauracje

Kawiarnie

Pizzerie

•  DWOREK 
63-500 Ostrzeszów,  
ul. Kaliska 7/9 
tel. +48 62 730 95 50 
www.dworek.net.pl

•  KATRINA
63-500 Ostrzeszów,  
ul. Zamkowa 20a 
tel. +48 62 730 48 33 
www.katrina.pl

•  KLIF
63-500 Ostrzeszów,  
ul. Kolejowa 52 
tel. +48 62 730 10 30 
www.pubklif.pl

•  BASZTA
63-500 Ostrzeszów,  
ul. Zamkowa 6 
tel. +48 691 791 436

•  FILIŻANKA
63-500 Ostrzeszów,  
ul. Sportowa 6A 
tel. + 48 796 580 576

•  EM–JAR
63-500 Ostrzeszów,  
ul. Kwiatowa 
tel. +48 62 586 05 55,  
+48 605 784 534 
www.emjar.pl

•  HEAVEN
63-500 Ostrzeszów, 
Rynek 11, 
tel. 667 090 038 
www.pizzaheaven.pl

•  KATRINA
63-500 Ostrzeszów,  
ul. Zamkowa 20a 
tel. +48 62 730 48 33 
www.katrina.pl

•  TOSCANA
63-500 Ostrzeszów,  
pl. Borek, pawilon 9 
tel. +48 62 586 14 91 
www.pizzeria-toscana.pl

•  OSTOJA
63-500 Ostrzeszów, Kozły 
5a 
tel. +48 503 004 225 
www.zajazdostoja.eu

•  WINARNIA
63-500 Ostrzeszów,  
ul. Kościuszki 31 
tel. +48 62 586 06 60,  
+48 696 023 461

•  ZAJAZD OSTRZESZÓW
63-500 Ostrzeszów,  
ul. gen Sikorskiego 43A 
tel. +48 62 732 88 21,  
+48 607 426 000,  
+48 605 624 629

•  TABU
63-500 Ostrzeszów,  
pl. Borek 8 
tel. + 48 500 075 522

•  TAZZA D’ORO
63-500 Ostrzeszów, 
Rynek 9 
tel. +48 62 730 24 91

Inne miejsca noclegowe
•  APARTAMENTY  

„POD DĘBEM” 
63-500 Ostrzeszów,  
ul. Kościuszki 31 
Tel. +48 725 795 007

•  OŚRODEK CEGIEŁKI
63-500 Ostrzeszów,  
Szklarka Myślniewska 101 
tel. +48 609 609 225

•  ZAJAZD OSTRZESZÓW 
63-500 Ostrzeszów,  
ul. Gen Sikorskiego 43A
Tel. + 48 62 732 88 21,  
+ 48 607 426 000,  
+48 605 624 629

•  ZESPÓŁ PLACÓWEK 
OPIEKUŃCZO-
WYCHOWAWCZYCH
63-500 Ostrzeszów,  
ul. gen. Sikorskiego 19 
tel. +48 62 732 07 16
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•  ZDJĘCIA Z OKŁADKI 
Rowerzyści na rynku w Ostrzeszowie / fot. J. Czwordon

Widok z wieży ciśnień / fot. T. Wojciechowski

•  OPRACOWANIE MERYTORYCZNE SZLAKÓW ROWEROWYCH 
Mirosława Rzepecka

•  OPRACOWANIE GRAFICZNE I PRZYGOTOWANIE DO DRUKU 
ANC Anna Chowańska 

ul. Piekary 4/3, 63-500 Ostrzeszów 
www.anc.net.pl

•  WYDANO NA ZLECENIE
Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie 

63-500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31 
tel. +48 62 7320600, faks +48 62 7320601 

www.ostrzeszow.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa 
inwestująca w obszary wiejskie. Projekt realizowany w ramach Lokalnej Strategii 

Rozwoju Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” Projekt  
pn.: „Innowacyjna promocja marki „Wypocznij w Ostrzeszowie” oraz „Inwestuj  
w Ostrzeszowie”” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Bary
•  HANOI 

63-500 Ostrzeszów,  
pl. Borek 6 
tel. +48 62 730 43 49

•  PICCOLO
63-500 Ostrzeszów,  
ul. gen. Sikorskiego 9 
tel. +48 62 730 16 16

•  WENECJA
63-500 Ostrzeszów,  
pl. Stawek 2a 
tel. +48 62 730 20 67

Kluby
•  CLUB EUPHORIA

63-500 Ostrzeszów,  
pl. Borek 8 
tel. +48 62 730 11 35

•  PUB KRĘGIELNIA HULA 
KULA
63-500 Ostrzeszów,  
pl. Borek 18 
tel. +48 697 911 483

•  PUB PRL KLUB
63-500 Ostrzeszów,  
ul. Gen. Sikorskiego 52 
tel. +48 602 831 393

Widok z wieży zamkowej / fot. J. Czwordon

wykorzystana do innej publikacji bez zgody Studia PLAN

Opracowanie map: Studio PLAN

tel./fax 71 373 44 37, 71 354 25 07
www.plan.pl, e-mail: plan@plan.pl



Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
63-500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31
tel. +48 62 7320600, faks +48 62 7320601
www.ostrzeszow.pl
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