
Dolina Pilicy w tle rez. Bukowa Góra i Murawy Dobromiersk
ie,

 D
S

 Pole maków w tle rez. Bukowa Góra, DS

Góra Fajna Ryba, DS

Jesienna panorama z Rez. Murawy Dobromierskie, D
S

Górnokredowe piaskowce, DS

Skamieniałości ostryg w górnojurajskich wapieniach

, D
S

Pomnikow głaz narzutowy Jedynak, DS

Pilica, wczesna jesień, DS

Pilica, wieczorne mgły, DS

Rez. Piskorzeniec, staw Bolesław, DS

Rzeka Czarna Włoszczowska, DS

Pilica, zakole, DS

Rez. Bukowa Góra, DS

Obuwik pospolity, DS

Buławnik czerwony, DS

Pomnikowe buki zwyczajne w Rez. Czarna Rózga, D

S

Rez. Oleszno, DS

Widłak wroniec, DS

Wawrzynek wilczełyko, DS

Rez. Murawy Dobromierskie, DS

Zaraza, DS

Salwinia pływająca, DS

Rez. Piskorzeniec, DS

Zaskroniec zwyczajny, DS

Żmija zygzakowata, DB

Rez. Czarna Rózga, DS

Lilia złotogłów, DS

Rosiczka okrągłolistna, DS

Sasanka wiosenna, DS

Zawilec wielkokwiatowy, DS

Pełnik europejski, DS

Kościół pw. Św. Mikołaja w Żeleźnicy, DS

Dojo, Stara Wieś na żółtym szlaku pieszym, DS

Rajd na żółtym szlaku pieszym, DS

Spływ Pilicą, DS

Tablica ścieżki przyrodniczo-historycznej w Prze
dborz

u, 
DS

Ruiny zboru ariańskiego w Łapczynej Woli, D
S

Spichlerz dworski w Kluczewsku, DS

Ruiny pałacu Niemojewskich w Lasocinie, DS

Kościół parafialny w Stanowiskach, DS

Padalec zwyczajny, DS

Grzybienie białe, DS

Gasienica pazia królowej, DS

Kościół pw. Św. Aleksego w Przedborzu, DS

Rynek w Przedborzu, DS

Ratusz w stylu klasycystycznym, DS

Pomnik upam
iętniający w

ypadek Kazim
ierza W

ielkiego w 1370 r., DS

Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej, DS

Krucyfiks z przedborskiego cmentarza ewangelick
ieg

o, 
DS

Rez.Bukowa Góra, przecięcie szlaków zielonego i czarnego, DS

Pomiędzy Przedborzem a przełomem Czar-

nej Włoszczowskiej koło wsi Zamoście 

grzbiet piaskowcowy wznosi się 120 m 

ponad przyległe od wschodu niziny 

i   80-100 m ponad faliste i  zwy-

dmione obszary po jego zachod-

niej stronie. Dno przełomu w Za-

mościu leży na poziomie 220 m, 

a  najwyższe wzniesienia to góra 

Fajna Ryba (347m), Góra Kozłowa 

(336m) i Góra Krzemycza (334 m). Po 

zachodniej stronie grzbietu piaskowco-

wego biegnie nieciągły grzbiet wapienny. Na 

powierzchni ukazują się tylko jego najwyższe kul-

minacje – Góra Bukowa (335 m n.p.m.) i Góra Krzemyk 332 m 

n.p.m.) – reszta grzbietu wapiennego ukryta jest pod młodszymi osadami. W południowo-

-wschodnim odcinku pasma, od wsi Zamoście przez Oleszno po Świdno, grzbiety są niż-

sze i zmienia się ich sekwencja: wapienie zajmują wschodnią część pasma, a piaskowce 

tworzą grzbiet zachodni. Najwyższe wzniesienie w tej części pasma to Góra Świdzińska 

(312m n.p.m.)

SIEĆ HYDROLOGICZNASIEĆ HYDROLOGICZNA

Cały obszar Przedborskiego Parku Kra-

jobrazowego leży w  zlewni rzeki Pili-

cy. Pilica jest też największą rze-

ką znajdującą się w  granicach 

Parku. Płynie ona peryferyj-

nie przecinając Otulinę PPK 

w  pobliżu jej zachodniej gra-

nicy. Pilica jest najdłuższym  

lewobrzeżnym dopływem 

Wisły. Jej źródła znajdują się 

na Wyżynie Krakowsko-Czę-

stochowskiej. Długość całkowita 

wynosi 319 km, zaś powierzchnia 

dorzecza 9278 km².

Wodowskaz na Pilicy znajdujący się w Przedborzu, na 

201,4 km biegu rzeki do ujścia, zamyka zlewnię o powierzchni 2536 km². W granicach 

otuliny Parku, od miejsca wpłynięcia na jej teren do miasta Przedborza, rzeka płynie po-

łudnikowo. W rejonie Przedborza Pilica tworzy ostro zarysowany przełom przez Pasmo 

Przedborsko – Małogoskie. Szerokość doliny wynosi w  tym rejonie  1,5 km. Rzeka do 

tej pory nie została uregulowana, płynie więc 

naturalnym korytem silnie meandrując 

i tworząc starorzecza.

Największym prawobrzeżnym 

dopływem Pilicy w obrębie Park 

jest rzeka Czarna  zwana również 

Czarną Włoszczowską. Rzeka ta 

odwadnia przeważającą część 

Przedborskiego Parku Krajobra-

zowego. Jest rzeką osobliwą, którą 

tworzą 3 lub 4 rzeki mające własne 

nazwy. Górną część jej dorzecza tworzy 

podmokła Niecka Zabrodzka, mająca ogól-

ne pochylenie w  kierunku zachodnim. 

Ponieważ na drodze swobodnego 

odpływu wód w  tym kierun-

ku stoi Pasmo Przedborsko 

– Małogoskie, wody gro-

madzą się w  niecce. Od 

północy płynie Czarna 

Pilczycka, a  od południo-

wego wschodu Czarna 

Mieczyńska. Obie mają 

minimalny spadek (mniej niż 

0,1 ‰), do niedawna ich koryta 

błądziły wśród rozległych bagien 

i  torfowisk. Obecnie Czarna Pilczy-

cka jest skanalizowana, a  większość bagien 

osuszona. Równolegle do Czarnej Mieczyń-

skiej wykopano kanał odwadniający, 

zwany Nową Czarną, który przyjął 

większość przepływu wód. Nowa 

Czarna, Czarna Mieczyńska oraz 

połączone wcześniej na pół-

nocy Czarna Pilczycka i  Potok 

Borowa niosą wspólnie wody, 

od bramy przełomu koło wsi 

Żeleźnica- Zamoście, pod na-

zwą Czarna Włoszczowska. Warto 

wspomnieć, że wody Czarnych są 

rzeczywiście ciemniejsze od wód Pilicy 

( stąd nazwa). Jest to efekt nie tyle działal-

ności ludzkiej w sensie zanieczyszczenia ściekami, 

co przede wszystkim wypłukiwania znacznych 

ilości związków humusowych z  obszarów 

torfowisk, występujących w  dolinach. 

Te zakwaszone wody w  okresach 

wezbrań i  związanego z  tym 

burzliwego przepływu ulegają 

spienieniu.

Charakterystycznym skład-

nikiem Parku są torfowiska 

oraz obszary podmokłe. Są to 

niestety najbardziej zagrożone 

i najszybciej znikające ekosystemy 

PPK. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu 

zajmowały setki hektarów. Największy 

wpływ na niszczenie torfowisk miały meliora-

cje, w wyniku których osuszono ponad 90% tych tere-

nów. Konsekwencją są obecne zmiany zachodzące na ocalałych jeszcze torfowiskach. 

Polegają one na przyśpieszonej sukcesji roślinności, a jej efektem jest zarastanie torfo-

wisk roślinnością krzewiastą.

OCHRONA PRZYRODYOCHRONA PRZYRODY

Na terenie Parku najcenniejsze przyrodniczo obszary z bogata florą i fauną zostały objęte 

ochroną w formie rezerwatów przyrody, są to:

Rezerwaty

„Bukowa Góra” – to najstarszy z  rezerwa-

tów na terenie Przedborskiego Parku 

Krajobrazowego, utworzony w  1959 

roku na powierzchni 33,77 ha. Obej-

muje on wapienne wzgórze (335 

m n.p.m.), znajdujące się w  pół-

nocno- zachodniej części Pasma 

Przedborsko-Małogoskiego.

Został utworzony dla zachowania 

jedynego i ostatniego płatu lasu na-

turalnego na podłożu węglanowym. 

Występują tutaj, wykształcone w  spo-

sób typowy, trzy zespoły lasu bukowego: 

ciepłolubna nawapienna buczyna storczy-

kowa, żyzna buczyna sudecka i kwaś-

na buczyna niżowa. Drzewostan two-

rzy buk z domieszką klonu jawora, 

rzadziej klonu zwyczajnego, grabu, 

dębu bezszypułkowego i  bardzo 

rzadko występującej lipy szeroko-

listnej, której tutejsze stanowisko 

wyznacza północną granicę zasię-

gu tego gatunku w Polsce. Przeciętny 

wiek drzewostanu wynosi około160 lat.

 Mimo głębokiego cienia, panującego w dnie 

lasu, w  runie występuje wiele roślin tworzących 

gęsty zielony „dywan”: marzanka wonna, przy-

laszczka pospolita, szczyr trwały, wyka 

leśna, żankiel zwyczajny, czerniec 

gronkowy, fiołki i  wiele innych, 

a  wśród nich wielkie rzadkości 

w  tej części Polski: obuwik po-

spolity, lilia złotogłów, zawilec 

wielkokwiatowy, wawrzynek 

wilczełyko, gnieźnik leśny, żło-

bik koralowy, buławnik czer-

wony, buławnik wielkokwiatowy, 

kruszczyk szerokolistny, kruszczyk 

rdzawoczerwony, kłokoczka południo-

wa, głowienka wielkokwiatowa, pluskwica 

europejska, bluszcz pospolity.

„Murawy Dobromierskie” – rezerwat stepowy pochodzenia antropogenicznego, o po-

wierzchni 35,84 ha utworzony w roku 1989 w celu 

zachowania nawapiennych muraw i  zarośli 

kserotermicznych z  bogatą i  unikal-

ną florą i  fauną.  Rezerwat obejmuje 

wzgórza zbudowane z  górnojuraj-

skich wapieni płytowych , z których 

roztacza się wspaniały widok na 

całą okolicę. Rezerwat jest naj-

bogatszym skupiskiem roślin ste-

powych w  całej północnej części 

Wyżyny Środkowopolskiej. Do naj-

cenniejszych składników flory należą 

rzadkie gatunki kserotermiczne oraz 

liczne gatunki podlegające ochronie, takie 

jak: wiśnia karłowata, pluskwica europej-

ska, orlik pospolity, zawilec wielko-

kwiatowy, ciemiężyk białokwia-

towy, goryczuszka orzęsiona, 

dziewięćsił bezłodygowy, aster 

gawędka, kruszczyk szero-

kolistny, pierwiosnek lekar-

ski, paprotka zwyczajna, 

macierzanka pannońska, 

dzwonek syberyjski. War-

stwę krzewów buduje m. in.: 

tarnina, jałowiec pospolity, róża 

dzika, dereń świdwa i ligustr. Stoki 

rezerwatu porastają także drzewo-

stany sosnowe w wieku 45 lat z domiesz-

ką gatunków liściastych. Rezerwat zapewnia 

doskonałe warunki rozwoju wielu gatunkom zwierząt, a szczególnie owadom. Z terenu 

rezerwatu opisano dwa nowe gatunki owadów dla Polski , są to zgiętwa i kuliboda.

„Piskorzeniec” –  największy rezerwat torfowiskowy 

w  Polsce Środkowej, utworzony w  roku 1990 na 

pow. 431,96 ha. Torfowisko obejmuje ekosy-

stemy wysokotorfowiskowe oraz bagienne 

lasy olchowo-brzezinowe i  bór bagienny. 

Występuje tu kilka zespołów leśnych 

i zaroślowych oraz kilkanaście zespołów 

turzycowych i  szuwarowych; reprezen-

tujących przegląd roślinności bagiennej 

od torfowisk niskich przez przejściowe do 

wysokich. W  północno-zachodniej części 

rezerwatu dominowały do niedawna torfowi-

ska wysokie i  przejściowe, których główny zrąb 

roślinności tworzyły: mszar kępkowo-dolin-

kowy, mszar z  wełnianką pochwowatą 

i  zespół turzycy bagiennej. Obecnie 

zakłócone warunki wodne po-

wodują szybkie zarastanie tor-

fowiska. Do gatunków których 

istnienie na tym torfowisku jest 

zagrożone, należą: rosiczka 

długolistna, rosiczka pośrednia, 

kruszczyk błotny, turzyca bagien-

na, bagnica torfowa, wierzba borów-

kolistna, turzyca strunowa. Na terenie 

rezerwatu występuje największe w Polsce Środkowej 

stanowisko paproci salwinii pływającej.

W  skład rezerwatu wchodzą również dwa 

stawy: ”Bolesław” – prawie całkowi-

cie zarośnięty szuwarami oraz staw 

„Duży” o  powierzchni lustra wody 

około 40 ha.

Rezerwat „Piskorzeniec” zasiedla 

wyjątkowo bogaty w  gatunki świat 

zwierząt. Występuje w nim 10 gatun-

ków płazów ( m.in.: żaba moczarowa, 

ropucha szara, traszka zwyczajna, ropu-

cha zielona, kumak nizinny, rzekotka drzew-

na), 5 gatunków gadów: żmija zygzakowata, 

padalec, jaszczurka zwinka, jaszczur-

ka żyworodna i zaskroniec. Ze 110 

gatunków ptaków gnieżdżą się 

tu lub żerują i przebywają na 

torfowiskach m. in.: bąk, ła-

będź niemy, żuraw, rycyk, 

kruk, słonka, remiz, dzi-

wonia, błotniak stawowy, 

bocian biały, bocian czarny, 

czapla siwa, zimorodek. Za-

latuje tu bielik, gnieżdżący się 

w niedalekim kompleksie leśnym 

„Oleszno”. Spośród ssaków atrakcję 

stanowią łosie i bobry. Z  terenu rezerwatu 

opisano nowy gatunek owada dla Polski – podściankę.

„Czarna Rózga” –  rezerwat leśny, utworzony w roku 1996 na powierzchni 185,60 ha 

w celu zachowania naturalnych ekosystemów wilgot-

nych lasów liściastych z licznymi drzewami  po-

mnikowymi oraz gatunkami rzadkich chro-

nionych roślin zielnych. Rezerwat ma za 

zadanie chronić ten obszar przed zmia-

nami powodującymi osuszenie terenu. 

W sieci obszarów chronionych Wyżyny 

Małopolskiej, a  także całej środkowej 

Polski nie ma już nigdzie tak dużej po-

wierzchni mokrych eutroficznych lasów 

liściastych z całą ich bioróżnorodnością.

Rezerwat „Czarna Rózga” uzupełnia 

tę sieć o obiekt wartości unikatowej. 

W  rezerwacie występują prawie 

wszystkie gatunki drzew leśnych 

Polski, gatunkiem dominującym   

jest olsza czarna, a ponadto rosną 

tu: jodła, brzoza, buk, dąb szypuł-

kowy, jesion, jawor, klon zwyczajny, 

sosna,  grab i  topola osika. W grani-

cach rezerwatu drzewostany są prawie 

wyłącznie naturalnego pochodzenia. Na 

florę rezerwatu składa się ponad 300 gatunków. 

Do najcenniejszych należą rośliny  górskie 

o  nielicznych stanowiskach wystę-

powania na niżu, takie jak: widłak 

wroniec, kokoryczka okółkowa, 

trybula lśniąca, narecznica sze-

rokolistna. W  rezerwacie rosną 

następujące gatunki roślin chro-

nionych całkowicie: wawrzynek 

wilczełyko, bluszcz pospolity, 

widłaki ( jałowcowaty, wroniec, 

goździsty) i pomocnik baldaszkowa-

ty oraz pod ochroną częściową – po-

rzeczka czarna, kruszyna pospolita, bagno 

zwyczajne i kalina koralowa.  Zwierzęta znajdują 

tutaj doskonałe warunki do życia. Spotkać tu można łosia, bobra, żmiję zygzakowatą, pa-

dalca, zaskrońca, rzekotkę drzewną, a z ptaków stale gnieżdżącego się tu żurawia, my-

szołowa oraz  bociana czarnego i kilka gatunków dzięciołów. Czarna Rózga jest nazywana 

„miniaturą Puszczy Białowieskiej”.

„Oleszno” – rezerwat leśny, utworzony 

w 1970 roku na powierzchni 262,67 ha 

, obejmujący fragment podmokłych 

lasów o  bardzo bogatym drzewo-

stanie, który porasta rozległe 

obniżenie w  Niecce Zabrodz-

kiej. Na mokrej glebie rośnie 

starodrzew zbudowany z  wielu 

gatunków drzew, głównie olszy 

czarnej, jesiona wyniosłego, dębu 

szypułkowego, jodły pospolitej, buka 

zwyczajnego, świerka pospolitego, 

klonu zwyczajnego i jawora, wiązów, graba zwy-

czajnego i  czeremchy zwyczajnej. Olsza 

i jesion liczą około 150 lat, natomiast 

buk, dąb szypułkowy i  jodła około 

170 lat. Podszycie budują liczne 

podrosty drzew i  następujące 

krzewy: leszczyna, jarzębina, 

kruszyna, trzmielina zwyczaj-

na, kalina koralowa. Na tere-

nie rezerwatu rosną także dwa 

skupiska cisów (41 i  12 sztuk). 

Obserwuje się tutaj mozaikę 

łęgu jesionowo-olszowego, grądu 

niskiego i olsu. Runo jest wielogatun-

kowe i  silnie rozwinięte. Rosną tu między 

innymi.: gajowiec żółty, kopytnik pospolity, listera 

jajowata, buławnik czerwony, kokoryczka okółkowa, liczydło górskie, widłak wroniec, 

parzydło leśne, orlik pospolity i inne. Na terenie rezerwatu są dwa gniazda orlika krzykli-

wego, a regularnie gniazdują i wyprowadzają swoje młode bielik i bocian czarny.

„Ewelinów” – rezerwat częściowy, utworzony w  2006 roku o  powierzchni 14,83 ha 

w celu zachowania rzadkich i zagrożonych ga-

tunków roślin naczyniowych. Obejmuje 

on fragment  lasu o charakterze grą-

du typowego, porastającego  wa-

pienne wzniesienie. Niezwykle 

interesujące jest runo zielne 

rezerwatu Ewelinów, w  któ-

rym stwierdzono występowa-

nie 23 gatunków chronionych 

i rzadkich, są to: lilia złotogłów, 

kruszczyk szerokolistny, orlik 

pospolity, rutewka orlikolistna, 

pierwiosnek lekarski, goryczka wą-

skolistna i kopytnik pospolity. Drzewo-

stan tworzą: grab, dąb, jodła, sosna i buk. 

Występuje tu wiele gatunków zwierząt.

Ponadto proponuje się utworzenie czterech nowych rezerwatów, są to: „Czarna Smuga”, 

„Struga”, „Piskorzeniec I” i „Grądy Góry Kozłowej”

Fauna i flora

Flora roślin naczyniowych liczy 964 gatunków roślin naczyniowych, z   62 gatunków ob-

jętych ochroną prawną miłek szkarłatny, wiśnia karłowata, sasanka wiosenna, wierz-

ba borówkolistna i  fiołek torfowy znajduje się 

w  Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Trzy 

gatunki są ściśle chronione w  całej 

Europie: obuwik pospolity, sasan-

ka otwarta i  salwinia pływająca, 

31 jest na czerwonej liście roślin, 

a  35 gatunków jest zagrożonych 

wyginięciem.

Ze 167 gatunków mszaków 11 jest 

na czerwonej liście mszaków za-

grożonych w Polsce. Na terenie PPK 

stwierdzono występowanie  155 gatun-

ków  porostów, z  których 30  jest chro-

nionych. Dotychczas najlepiej zbadaną grupą 

zwierząt bezkręgowych są owady. Szacuje 

się, że występuje tu około 10 tys. ga-

tunków  owadów (w  tym 4 gat. 

nowe dla fauny Polski: podścian-

ka, gnójka, zgiętwa i kuliboda. 

Różnorodność zbiorowisk 

roślinnych sprawia, że  odpo-

wiednie warunki do swojego 

rozwoju znajdują tutaj gatun-

ki południowe ( śródziemno-

morskie i  pontyjskie), borealne 

jak również gatunki puszczańskie 

związane z  rozległymi kompleksami 

leśnymi.

W wodach Pilicy i jej licznych dopływów żyją 23 ga-

tunki ryb w tym chronione piekielnica, koza 

i  różanka. Herpetofaunę  reprezentuje 

10 gatunków płazów (m.in. traszka 

grzebieniasta, kumak nizinny, rze-

kotka drzewna i  5 gatunków żab)  

i  5 gatunków gadów z  jaszczurką 

żyworodną, zaskrońcem zwyczaj-

nym i żmiją zygzakowatą.

Na terenie Parku stwierdzono wy-

stępowanie 187 gatunków ptaków 

w  tym 130 gatunków lęgowych . Naj-

bardziej zagrożone z nich to : bąk, bączek, 

bocian czarny, cyraneczka, podgorzałka, 

trzmielojad, błotniak stawowy, błotniak 

zbożowy, bielik, orlik krzykliwy, ja-

rząbek, kropiatka, derkacz, żuraw, 

sieweczka rzeczna, rycyk,  krwawo-

dziób,  rybitwa zwyczajna, siniak, 

lelek, zimorodek, dudek, dzięcioł 

zielonosiwy, dzięcioł czarny, dzię-

cioł średni, skowronek borowy, po-

dróżniczek, jarzębatka, muchołówka 

mała, srokosz, ortolan.

Pośród 39 gatunków ssaków bardzo cenną 

grupę stanowią nietoperze z nockiem bech-

steina, borowcem wielkim i mopkiem. 

Licznie występują jeże, wydry, 

borsuki, kuny leśne, jelenie 

szlachetne, dziki i sarny. 

Występowanie 143 zbioro-

wisk roślinnych świadczy 

o  dużej bioróżnorodności 

tego obszaru. Ponadto  

w  wielu przydomowych 

ogrodach zachowało się 

wiele gatunków i  odmian 

rodzimych drzew i  krzewów 

owocowych. Teren PPK w  65 pro-

centach został włączony do nowej formy 

ochrony przyrody  Sieci Obszarów Natura 

2000 obowiązującej w Polsce od 2004 

roku  na podstawie dyrektyw Unii 

Europejskie, są to: Specjalny 

Obszar Ochronny Siedlisk 

o  nazwie Ostoja Przedbor-

ska PLH 260004 i  na tere-

nie otuliny Dolina Górnej 

Pilicy PLH 260018. Na te-

renie Przedborskiego Parku 

Krajobrazowego znajduje się 

50 pomników przyrody w  po-

staci pojedynczych drzew lub ich 

skupisk, dwa głazy narzutowe z  naj-

większym „Jedynakiem” o obwodzie części  

wystającej 11.7 m.

W  Planie Ochrony Przedborskiego Parku 

Krajobrazowego przewiduje się usta-

nowienie kolejnych 15 pomników 

przyrody. Na obszarze Parku  ob-

jęto ochroną w  postaci użytków 

ekologicznych 56 obiektów, oraz 

proponuje się utworzenie kolej-

nych 32. Istniejące użytki ekolo-

giczne to niewielkie kompleksy 

bagien i  torfowisk śródleśnych 

chroniące cenne składniki fauny 

i  flory (np. z  uroczyska Mokry Las 

opisano nowy gatunek owada dla Polski 

– gnójkę).

WYBRANE ZABYTKI I WYBRANE ZABYTKI I 
MIEJSCOWOŚCI WARTE ODWIEDZENIAMIEJSCOWOŚCI WARTE ODWIEDZENIA

MIASTO PRZEDBÓRZ

Kościół parafialny p.w. św. Aleksego z XIV w. 
– położony na wzgórzu,  w najwyższym punk-

cie miasta. Pierwotny z 1287 r. był fundacją  

Bolesława Wstydliwego. Obecny zbudo-

wany przez króla Kazimierza Wielkie-

go z 1341 r. Kościół w stylu gotyckim, 

w ciągu wieków wielokrotnie prze-

budowywany, obecnie w większości 

barokowy. Na placu przykościelnym 

kapliczka św. Floriana z XIII w. wybu-

dowana po pożarze miasta i kapliczka 

z figurą św. Franciszka z początku XX w.

Domy mieszkalne o charakterze zabyt-
kowym – zajazd pocztowy przy ulicy Koneckiej 20, 

murowany z  XVII/XVIII w., z  tego samego okresu karczma (róg Pocztowej i  Kieleckiej), 

murowana, obecnie siedziba Muzeum Ludowego Ziemi Przedborskiej, murowane kamie-

niczki z XVIII/XIX w., niegdyś okalające rynek z czterech stron, obecnie tylko od strony 

wschodniej i częściowo północnej. Domy murowane przy ul. Kieleckiej nr 5 i 7 z XIX w. 

Dom murowany przy ul. Koneckiej 16 z  XVIII w.. Domy murowane przy ul. Mostowej 23 

z XIX w.  i 25 z XVIII w. Domy murowane przy ul. Pocztowej 4 z XVIII/XIX w., nr 6 z poł. XIX 

w., nr 12 i 17/19 z pierwszej połowy XIX w.

Ratusz miejski przy ul. Mostowej 29 – zbudo-

wany w  latach 1826 – 30, murowany, późno-

klasycystyczny, piętrowy. Obecnie siedziba 

Urzędu Miejskiego. Na jego ścianie jest 

tablica upamiętniająca nadanie praw 

miejskich Łodzi w Przedborzu 29 lipca 

1423r. przez Władysława Jagiełłę.

Fragmenty ruin Zamku 
Kazimierzowskiego – z  XIV w. przy 

ul. Podzamcze 11 i Koneckiej 2.

Kapliczki przydrożne – tzw. choleryczne na 

granicy miasta z XVIII w., mające chronić przed epide-

mią cholery: przy ul. Podzamcze i przy drodze do 

Końskich,  obie w formie kolumn na cokołach 

zwieńczone kapliczkami z  wnękami pod 

daszkiem z pierwszej połowy XIX w. Nie-

opodal Cmentarza Żydowskiego, doj-

ście od ulicy Kanałowej. Przy wjeździe 

do miasta od strony Kielc ( kapliczka 

słupowa św. Barbary ). Róg ul. Kościel-

nej i Cmentarnej.

Kapliczki związane z  pielgrzymkami 
pieszymi na Jasną Górę w Częstochowie 

przy ul. Częstochowskiej – kapliczka pożegnalna 

pielgrzymek z 1862r. Kapliczka Matki Boskiej przy moście na Pilicy.

ŻELEŹNICA – (gm. Przedbórz), kościół parafialny p.w. św. Mikołaja, murowany 

z  1869-70 r., organistówka drewniana z  ok. 1900 r. 

W sąsiedztwie cmentarza rzymsko-katolickiego 

jest chałupa wybudowana z  drewna opa-

łowego ciętego na „cegły”, ewenement 

budownictwa nigdzie nie spotykany 

(obecnie niestety ściany zostały prawie 

w całości pokryte przez właściciela si-

dingiem). Obelisk Kazimierza Wielkie-

go, upamiętniający fakt wypadku kró-

la  na polowaniu w tutejszym lesie we 

wrześniu 1370 r. w wyniku którego doszło 

do złamania nogi , co przyczyniło się 

pośrednio do śmierci ostatniego 

króla z  dynastii Piastów. Po-

mnik wykonany z  kamienia 

pochodzącego spod Góry 

Chełmo został wystawiony 

z inicjatywy Z. Wnuka.

GÓRY MOKRE – (gm. 
Przedbórz) – na nowej ka-

pliczce rzeźba ludowa św. Jana 

Nepomucena z  XVIII w. Z  inicjatywy 

W. Obarzanka powstało tu Centrum M. 

Konopnickiej. Corocznie na terenie Gór Mo-

krych i Przedborza organizowane są w wakacje Światowe Dni Poezji Marii Konopnickiej.

RĄCZKI – (gm. Kluczewsko), wieś ta w XVII w. stanowiła własność sławnego pisarza 

Jana Chryzostoma Paska, który ożenił się z wdową Łęcką, właścicielką Rączek.  Z daw-

nego zespołu dworskiego zachowały się ruiny murowane z poł. XIX w., budynek gospodar-

czy mur – drewno z I poł. XIX w., park krajobrazowy o pow. 2,5 ha, na niewielkim cieku jest 

tu też zarośnięty staw o pow. 0,2 ha.  ( obecnie w rękach prywatnych ). Ostatnimi właści-

cielami dworu była rodzina Grabowskich, która w czasie II Wojny Światowej ukrywała ks. 

Andrzeja Czesława Klimuszkę. Do dworu doprowadzała aleja lipowa, wśród jej reliktów 

rośnie najdorodniejsza na terenie PPK lipa drobnolistna o  obwodzie  668 cm. Kościół 

parafialny p.w. św. Trójcy , murowany,  zbudowany w latach 1864–65.

ŁAPCZYNA WOLA – (gm. Kluczewsko), 
ruiny zboru ariańskiego, murowane 

z II poł. XVII w., zniszczone w 1754 

r. Na terenie wsi jest mini ZOO 

i hodowla strusi.

DOBROMIERZ – (gm. 
Kluczewsko), szcząt-

ki parku krajobrazowego 

o pow. 3,5 ha, w tym 1,6 ha 

wód  ( obecnie wyschnięte 

i  zarośnięte) i  dwór z  XVIII w. 

ze śladami założenia regular-

nego; dwór spłonął w 1993r.; aleja 

lipowa – pomnik przyrody – doprowa-

dzająca do parku.

KLUCZEWSKO – (gm. Kluczewsko), kościół 

parafialny p.w. św. Wawrzyńca, murowa-

ny, wybudowany w  latach 1797 – 1813. 

Przy kościele murowana plebania 

z  1920  r. Zabudowania dworskie 

z XIX w., w tym wozownia, stodoła, 

rządcówka, spichlerz z XVIII/XIX w.   

oraz założenie parkowe z  XVII w., 

o pow. 4 ha.

OLESZNO – (gm. Krasocin),  
kościół parafialny p.w. NPM murowany 

z 1643–85 r., wczesnobarokowy z wystro-

jem wczesnobarokowym; znajdują się tu relik-

ty dworu z XVI w. oraz park z dworem murowanym 

i  układem wodnym z  XVIII/XIX w. , opasany 

fosą, ze śladami założenia regularnego. 

Zabudowania folwarczne murowane 

z XIX w. We wsi są chałupy wybudo-

wane z drewna opałowego ciętego 

na „cegły”, ewenement budowni-

ctwa nigdzie nie spotykany (aktu-

alnie ściany zostały pokryte przez 

właścicieli deskami).

LASOCIN – (gm. Łopuszno),ruiny 

XIX w. pałacu Niemojewskich. Park 

otaczający ruiny posiada ciekawe gatunki 

drzew (miłorząb dwuklapowy, jesion zwyczaj-

ny– forma zwisła, jarząb szwedzki).

STANOWISKA – (gm. Kluczewsko), 
kościół parafialny p.w. św. Jakuba 

z XIV/XV w., przebudowany w XVII w., 

z  zegarem słonecznym na wie-

ży, obok kościoła pomnikowa lipa 

drobnolistna oraz Stanowiska 38 –

kuźnia murowana kamienna z koń-

ca XIX w.

WOLA ŚWIDZIŃSKA – (gm. Kra-
socin), zespół dworski z XIX w. oraz reszt-

ki założenia parkowego.

RUDA PILCZYCKA – (gm.Słupia Konecka), wpisany do rejestru zabytków zniszczo-

ny park krajobrazowy z końca XIX w. W zespole pałacowym ze stuletnim drzewostanem . 

Przy drodze do Pilczycy rośnie unikalna aleja z orzecha czarnego. 

MUZEUM LUDOWE ZIEMI PRZEDBORSKIEJ 
Jest jednym z najciekawszych w centralnej Polsce muzeów o charakterze mini skansenu. 

Powstało w 1986 r. staraniem nauczyciela Szko-

ły Rolniczej mgr Tadeusza Michalskiego 

przy udziale młodzieży i  poparciu 

władz miasta oraz społeczeń-

stwa. Mieści się w wyremon-

towanym siedemnasto-

wiecznym budynku dawnej 

karczmy. Jego zbiory 

obejmują kilka tysięcy 

eksponatów o  charakte-

rze etnograficznym i  hi-

storycznym, które prezen-

towane są w  ramach kilku 

stałych ekspozycji: podwórze 

wiejskie z wystawą dawnych na-

rzędzi, wóz i studnia z żurawiem, ką-

cik z macewami po przedborskich Żydach, 

kuźnia i warsztat bednarski, izba ludowa z XIX w., 

zanikające rzemiosło, sala z  wyrobami 

tkactwa przedborskiego, bunkier 

partyzancki z  okresu II woj-

ny światowej, dzieje Ży-

dów przedborskich (m.in. 

szynkwas z  dawnego 

zajazdu), galeria obra-

zów sakralnych (ok. 200 

eksponatów), ekspozy-

cja młyna wodnego typu 

żarnowego. Czynne: od 

wtorku do piątku w  godz 

8.00-13.00 oraz w  niedziele 

w godz. 10.00 –13.00.

TURYSTKATURYSTKA
Szlak Łącznikowy – oznakowany kolorem czarnym  pie-

szy, Mrowina – Biały Brzeg dł. 11 km, czas 

przejścia około  3,5 godz. Szlak jest obej-

ściem szlaku niebieskiego z  którym 

łączy się na początku i na końcu.

Szlak Przedborskiego Par-
ku Krajobrazowego – ozna-

kowany kolorem zielonym, 

pieszy Rączki – Góry Mokre  – 

Piskorzeniec – Wojciechów – 

Przedbórz dł. 35 km, czas przej-

ścia około 10 godz. Szlak można 

podzielić na dwie części: pierwsza 

Rączki, rezerwat Bukowa Góra i  Mura-

wy Dobromierskie, Kowale, Góra Krzemycza, 

Kolonia Boża Wola, Józefów, Góra Fajna Ryba, Góry 

Suche, Góry Mokre, druga Wojciechów, Borowa, rezerwat Piskorzeniec, Góry Mokre.   

Łódzki Szlak Konny im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”  – najdłuższy 

w Europie (ponad 2000 km), dla miłośników turystyki konnej i aktywnej - w ramach pro-

jektu „Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu tury-

stycznego”. Na trasie: 200 ośrodków jeździeckich, 21 punktów postojowych, 1400 tablic 

informacyjnych, 30 punktów informacyjnych monitorujących turystów i ponad 1000 atrak-

cji turystycznych. W punktach informacyjnych można wypożyczyć lokalizator, który w wy-

padku niebezpieczeństwa wyśle służbom ratunkowym informację, pozwalającą zlokali-

zować turystę. Na terenie PPK fragment długości 

około 22 km od Przyłanek do Krzętowa, 

czas przejazdu konno  ok. 8 godz. 

Szlak Królewskich Ło-
wów  – oznakowany kolorem 

żółtym, pieszy Przedbórz 

– Żeleźnica – Oleszno – 

Krasocin dł. 39,5 km, czas 

przejścia około 12 godz. 

Szlak został poprowadzony 

przez najwyższe wzniesienia 

Przedborskiego Parku Kra-

jobrazowego. Terytorialnie jest 

łącznikiem pomiędzy województwami: 

łódzkim i świętokrzyskim. Cechą szczegól-

ną Pasma Przedborsko - Małogoskiego 

są wybitne walory widokowe. Wynika 

to z  lokalizacji Pasma, należą-

cego do Gór Świętokrzyskich, 

przed dużym obniżeniem 

Niecki Włoszczowskiej. Pa-

noramy obserwowane ze 

wzniesień mają głębokość 

do 70 km. Nazwa szlaku na-

wiązuje do historycznie udo-

kumentowanych polowań Pol-

skich Królów (Kazimierz Wielki, 

Władysław Jagiełło) podczas ich 

pobytu na zamku w Przedborzu. Szlak 

atrakcyjny również ze względu na obecność 

walorów  przyrodniczych.

Szlak Rzeki Pilicy – oznakowany ko-

lorem niebieskim, pieszy na terenie 

otuliny od Krzętowa do Przedbo-

rza fragment o dł.18 km, czas 

przejścia około  3,5 godz.

Szlak Kajakowy Pilicy – 

fragment szlaku o dł. 29 km. 

od Sudzinka do Przedbo-

rza, czas przepłynięcia około 

1-2 dni.

Ścieżka edukacyjna w rezerwa-
cie Piskorzeniec. Ścieżka poprowadzona 

w pobliżu rezerwatu Piskorzeniec obejmuje 5 tablic 

– przystanków, które charakteryzują faunę i florę siedlisk torfowych. Czas przejścia ok. 

1,5 godz.

Osobliwości Góry Kozłowej dł. 7 km, 9 tablic przyrodniczych przedstawiających różno-

rodność siedlisk przyrodniczych, czas przejścia ok. 3,5 godz.

Ścieżka Przyrodniczo-Historyczna im. prof. dr hab. Jakuba Mowszowicza 
w Przedborzu dł. 2,8 km, 8 przystanków, czas przejścia ok. 3 godz.

Ścieżka Przyrodniczo-Historyczna im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu 

dł.2 km, składa się z 11 przystanków, czas przejścia ok. 3 godz.

Obok głównego celu, jakim jest ochrona 

najwartościowszych obiektów przy-

rodniczych,  kulturowych i  histo-

rycznych, równie ważnym jest 

propagowanie tych walorów 

wśród społeczeństwa. Przed-

borski Park Krajobrazowy 

prowadzi edukację ekologicz-

ną w formie:

 Y oprowadzania wycieczek 

szkolnych  po terenie Przedbor-

skiego i  Sulejowskiego Parku Krajo-

brazowego, podczas których prezentowa-

ne są główne walory tych Parków,

 Y prelekcji na terenie szkół,

 Y zajęć w sali edukacyjnej (pokazy multimedialne, wykłady, filmy przyrodnicze),

 Y konkursów wiedzy ekologicznej organizowanych przez PPK oraz wspólnie z  innymi 

instytucjami,

 Y rozprowadzania w  szkołach i  innych miejscach użyteczności publicznej materiałów 

dotyczących  terenu PPK propagujących walory przyrodniczo – kulturowe regionu.

INFORMACJE PRAKTYCZNEINFORMACJE PRAKTYCZNE

Baza noclegowa i gastronomiczna, ośrodki jeździeckie, stajnie, miejsca postoju i inne in-

formacje praktyczne – patrz strona internetowa:  

www.parkilodzkie.pl

DROGI GOŚCIU I PRZYJACIELU!DROGI GOŚCIU I PRZYJACIELU!
 X Pamiętaj, iż las jest dobrem wspólnym, podlegającym szczególnej ochronie.

 X Poruszaj się po nim nie używając pojazdów samochodowych.

 X Nie rozpalaj ognisk.

 X Nie niszcz roślinności.

 X Nie płosz i nie zabijaj zwierząt.

 X Nie hałasuj.

 X Nie śmieć.

 X Nie wprowadzaj psów bez smyczy.

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGOWOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego obejmuje 7 parków krajobrazo-

wych leżących na terenie województwa łódzkiego oraz fragmentarycznie województwa 

mazowieckiego, świętokrzyskiego i śląskiego. W skład Zespołu wchodzą: PK Wzniesień 

Łódzkich, Bolimowski PK, Spalski PK, Sulejowski PK, Przedborski PK, Załęczański PK 

oraz PK Międzyrzecza Warty i  Widawki. Parki krajobrazowe (w  granicach województwa 

łódzkiego) obejmują wraz z otulinami powierzchnię  ok. 175 tys. ha, co stanowi blisko 10% 

obszaru regionu.

W granicach parków krajobrazowych znalazły się obszary o szczególnej wartości przyrod-

niczej i  krajobrazowej m.in.: odcinek doliny rzeki Pilicy między Przedborzem, a Sulejo-

wem, dolina Rawki, wyżynne krajobrazy na przedborskim przedpolu Gór Świętokrzyskich

oraz w rejonie Załęczańskiego Łuku Warty, najlepiej zachowane lasy, zwłaszcza komplek-

sy stanowiące pozostałość Puszczy Pilickiej oraz charakterystyczna strefa krawędziowa 

Wzniesień Łódzkich – naturalne muzeum form polodowcowych. 

Każdy park pełni różnorodne funkcje: krajoznawcze, rekreacyjne, turystyczne, eduka-

cyjne, naukowe, a  jednocześnie realizuje ważne zadania w  ochronie rodzimej przyrody 

i krajobrazu.

PRZEDBORSKI PARK KRAJOBRAZOWY PRZEDBORSKI PARK KRAJOBRAZOWY 
PRZEDBÓRZ LANDSCAPE PARKPRZEDBÓRZ LANDSCAPE PARK

Przedborski Park Krajobrazowy  powstał z  inicjatywy 

Profesorów Romualda Olaczka i  Zygmunta 

Wnuka, którzy byli autorami dokumentacji  

projektowej.   Powołany został w  1988 

roku na mocy Uchwał Wojewódzkich 

Rad Narodowych w  Piotrkowie 

Trybunalskim i w Kielcach. Obecnie 

leży na terenie dwóch województw: 

łódzkiego i  świętokrzyskiego.  

Powierzchnia parku wynosi 

16550 ha i  obejmuje tereny gmin: 

Przedbórz (woj. łódzkie) oraz 

Krasocin, Słupia Konecka, Łopuszno 

i Kluczewsko (woj. świętokrzyskie). Pełniący 

funkcję  otuliny  parku Przedborski Obszar 

Chronionego Krajobrazu o  powierzchni 18461 ha  

obejmuje dodatkowo niewielkie powierzchnie 

gmin: Wielgomłyny, Żytno, Masłowice (woj. 

łódzkie) i Fałków (woj. świętokrzyskie).

Symbolem Parku jest zawilec 

wielkokwiatowy na tle symbolicznie 

ujętych rezerwatów Murawy 

Dobromierskie i  Bukowa Góra. PPK 

zajmuje najcenniejsze przyrodniczo 

fragmenty Pasma Przedborsko-

Małogoskiego, które stanowi oś parku, 

oraz Wzgórz Łopuszańskich, Wzgórz 

Opoczyńskich, Niecki Włoszczowskiej i  doliny 

Pilicy. Najwyższym wzniesieniem parku i województwa 

łódzkiego jest góra „Fajna Ryba” – 347 m n.p.m., piaskowcowe wzgórze leżące w pobliżu 

wsi Góry Suche.

Charakteryzujący się wysokim poziomem bioróżnorodności PPK jest ważnym 

składnikiem Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych w Polsce, a bardzo ważnym 

w Polsce Środkowej. Największymi walorami parku, decydującymi o jego atrakcyjności 

są: malownicze i  różnorodne krajobrazy – niemal niezmienione przez współczesną 

cywilizację, cenne przyrodniczo doliny Pilicy i  Czarnej Włoszczowskiej, rozległe 

obszary podmokłe, bogata flora i  fauna, obecność wielu punktów widokowych na 

licznych wzniesieniach, korzystne warunki bioklimatyczne związane z obfitością lasów, 

stosunkowo czyste wody powierzchniowe, ustronność położenia, przewaga tradycyjnych 

form gospodarki rolnej, obecność zabytków architektury i regionalnej kultury ludowej.

Founded: 1988. Area (including buffer zone): 35 019 ha. The park lies at the border of the 

Łódź and the Świętokrzyskie Voivodeships. It is one of 

the 7 parks in the Łódź Voivodeship Landscape 

Park Complex. The park is situated on the 

areas of the Przedbórz-Małogoszcz 

Range, which, together with the Pilica 

river, is its geomorphological axis, 

with the greatest natural value. 

“Fajna Ryba” – 347 m above the sea 

level – is the highest point in the 

park and at the same time the high-

est point in the Łódź Voivodeship.

Forests take about 64% of the park 

area. It is worth pointing to the pres-

ence of fir in the multi-species stands of 

trees, and the sites where the rare yew tree can 

be found (“Oleszno” and “Czarna Rózga” 

reserves). On the sunlit hill slopes 

of the Przedbórz-Małogoszcz 

range there are xerother-

mic grasslands and 

thermophilic shrubs 

with the blackthorn, 

the guelder rose, ros-

es, the hawthorn, the 

common dogwood, 

the wild privet and the 

juniper (“Dobromierz 

Grasslands” reserve). In 

the “Piskorzeniec” peat bog 

reserve, the floating fern (Sal-

vinia natans) might be found, and in 

“Bukowa Góra” you may see natural occur-

rences of numerous orchids, e.g., the lady’s slipper orchid (Cypripedium calceolus). 

Rare animals include: fish – the spined loach (Cobitis taenia), the Amur bitterling (Rho-

deus sericeus), the bleak (Alburnoides bipunctatus); birds – the white-tailed eagle, the 

Eurasian bittern, the hen harrier, the lesser spotted eagle; mammals – the northern 

birch mouse and the Eurasian water shrew. A few precious historical buildings is situ-

ated in Przedbórz, at the border of the landscape park. There are the ruins of Casimir 

the Great’s castle and St. Alexy’s church with a gothic tower dating back to 1340. What 

is more, within the park and its buffer zone there are numerous roadside shrines and 

figurines, and wooden rural buildings.

BUDOWA GEOLOGICZNA /  BUDOWA GEOLOGICZNA /  
UKSZTAŁTOWANIE TERENUUKSZTAŁTOWANIE TERENU

Oś morfologiczną Parku w  kierunku SE-NW stanowi Pasmo Przedborsko – Małogo-

skie będące zachodnim mezozoicznym obramowaniem Gór Świętokrzyskich. Jest ono 

podwójną monokliną, w której biegną równolegle dwa grzbiety: jeden zbudowany z wa-

pieni górnojurajskich, drugi z  piaskowców górnokredowych. 

Różnorodność morfologii PPK jest wynikiem na-

kładania się całego szeregu procesów rzeź-

botwórczych od trzeciorzędu do czasów 

współczesnych i  wykazuje związek 

zarówno z czynnikami strukturalny-

mi – budową geologiczną i  tekto-

niką podłoża, jak też z działalnoś-

cią procesów czwartorzędowych. 

Występują tu obok siebie formy 

rzeźby o charakterze typowym dla 

niżu, jak też elementy rzeźby wy-

żynnej. Do głównych cech wyżynnych 

PPK należy występowanie utworów me-

zozoicznych – skał wapiennych i piaskow-

cowych, triasowych, jurajskich i  kredowych, 

a  także wysokości bezwzględne terenu przekraczają-

ce 300 m n.p.m. Dodatkowo uzupełniają je: 

znaczne wysokości względne przekra-

czające 60 m, a także duży spadek 

głównej rzeki Pilicy przekra-

czający 0,6 ‰. Deniwelacja 

terenu sięga maksymalnie 

157 m, od 190,7 m n.p.m. 

w  dolinie Pilicy w  rejonie 

miejscowości Łączkowice 

do 347,1 m n.p.m. na Górze 

Fajna Ryba. Jednocześnie 

cechom wyżynnym towarzy-

szą elementy typowe dla nizin: 

płaskie powierzchnie zbudowane 

z  utworów wodnolodowcowych, rozle-

głe zabagnione obniżenia, bardzo małe, nie-

przekraczające 1‰ spadki dopływów Pilicy – Czarnej Włoszczowskiej i Nowej Czarnej. 
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