B

ELSK DUŻY – Pierwsza wzmianka źródłowa z 1451. Parafia erygowana
dopiero
w 1779. Kościół murowany z cegły, otynkowany, klasycystyczny pw. św.
św. Piotra i Pawła, wzniesiony w l. 1776-79 z fundacji
Bazylego Walickiego, wojewody rawskiego, wg proj.
Hilarego
Szpilowskiego,
rozbudowany w l. 1935-36
(transept i prezbiterium)
wg proj. Jana Koszczyc
‑Witkiewicza. Jednonawowy, na planie krzyża łacińskiego. Od frontu wysoka
kwadratowa wieża o dwu
kondygnacjach, z wysokim hełmem obeliskowym i kruchtą w przyziemiu. Wewnątrz zachowana polichromia z ok. 1780 ze scenami biblijnymi, popiersia 12 apostołów. Wyposażenie wnętrza głównie z II poł.
XVIII w., m.in. obrazy MB z Dzieciątkiem i św. Rocha. Prospekt organowy
z II poł. XVIII w. z ornamentami rokokowymi. Epitafia późnoklasycystyczne z czarnego marmuru z poł. XIX w.: Bazylego Walickiego i jego
żony Róży oraz Józefa Walickiego, a także tablice epitafijne, w tym płka
Jana Kozietulskiego (1781-1821), pochodzącego z pobliskich Kozietuł,
oficera wojsk napoleońskich, dowódcy słynnej szarży szwoleżerów pod
Somosierrą (1808), uczestnika bitew pod Wagram, Pułtuskiem, Moskwą
i Lipskiem, a w okresie Królestwa Kongresowego dowódcy 4. Pułku Ułanów, pochowanego w podziemiach kościoła. Przed kościołem figura
MB z XIX w.; za nim nagrobki Lubomirskich i Morawskich, b. właścicieli
Belska. Obok kościoła plebania z przełomu XVIII/XIX w. i kostnica
z pocz. XIX w. W pobliżu dwie zrujnowane klasycystyczne oficyny poczty
z pocz. XIX w.
Na cmentarzu założonym w 1779 klasycystyczna kaplica grobowa z katakumbami z 1822, kilka nagrobków z poł. XIX w. oraz mogiły powstańca styczniowego i żołnierzy z II wojny światowej.
Na zach. od wsi, przy rezerwacie przyrody „Modrzewina”, Centralne
Obserwatorium Geofizyczne Instytutu PAN założone w 1965, z jednym
z największych w Polsce teleskopów; prowadzi głównie badania i pomiary magnetyzmu ziemskiego. ____________________________________________________n

B

ELSK MAŁY – Przy drodze 728 z Grójca mogiła zbiorowa ok. 40
powstańców styczniowych z oddziału Apolinarego Młochowskiego, poległych 16 lutego 1864 w potyczce z wojskiem rosyjskim i zamordowanych po bitwie. Wysoki krzyż drewniany, za nim głaz

z metalową tablicą inskrypcyjną. Miejsce upamiętnione w 115. rocznicę powstania styczniowego. We wsi stara kapliczka przydrożna.________n

B
L

ODZEW – Wzmiankowana jako wieś szlachecka Bodzewo w II
poł. XVI w. We wsi budynek dawnej szkoły (niewpisany do
rejestru zabytków).____________________________________________________________n

EWICZYN - Jedna z najstarszych wsi w ziemi czerskiej, leżąca na
starym trakcie handlowym z Krakowa. Wczesnośredniowieczny
gródek o średnicy 80-85 m istniał tu już w XI-XII w. (jego pozostałością jest grodzisko „Kopiec”). Parafia rzymskokatolicka erygowana w XIII w. Pierwsza wzmianka o kościele z 1310. Obecny kościół
z drewna modrzewiowego pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika,
orientowany, konstrukcji zrębowej, oszalowany, wzmocniony lisicami, zbudowany w 1606-08 (na miejscu wcześniejszego wymienionego
w wizytacji z 1603), ufundował właściciel wsi Prokop Oborski, podstoli czerski. W poł. XVII w. staraniem ówczesnego proboszcza Andrzeja
Gołkowskiego dobudowano fasadę z dwiema wieżami. W 1730 w wyniku silnej burzy kościół został poważnie uszkodzony i podczas odbudowy zniszczeń dwie wieże zastąpiono jedną. Hełm na wieży z I poł.
XIX w. Wewnątrz lisice opracowane w formie pilastrów toskańskich.
Wyposażenie wnętrza głównie barokowe z XVII-XVIII w. W ołtarzu
głównym późnobarokowym z 1748, ufundowanym przez Jakuba Błędowskiego, starostę zbuczyńskiego i generała majora wojsk saskich,
obraz MB z Dzieciątkiem uważany przez wiernych za cudowny, będący
kopią obrazu MB Śnieżnej, wykonaną ok. 1670. Wizerunek MB koronowany po raz pierwszy w 1678, a ostatnio diademami papieskimi przez
prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego i kard. abpa Karola Wojtyłę 10
sierpnia 1975. Sukienki obrazu wykonał warszawski złotnik Grigel ok.
1678. W ołtarzu także figury św. św. Joachima, Anny, Wojciecha i Marcina. Do najcenniejszych elementów wyposażenia kościoła należą
późnogotycka kropielnica kamienna z XVI w., relikwiarz drzewa Krzyża św., rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego z XVII w., obraz św. Izydora
Oracza ze scenami z życia świętego w tle (obraz świętego to wizerunek polskiego chłopa – jeden z pierwszych w polskim malarstwie),
wykonany w 1668 przez malarza Erazma Wąsowskiego (później m.in.
kanclerza kapituły lwowskiej oraz sekretarza i doradcę artystycznego króla Jana III Sobieskiego), monstrancja podarowana przez króla
Zygmunta III Wazę oraz ambona barokowa z 1753 ufundowana przez
Bazylego Walickiego, dziedzica Małej Wsi, późniejszego chorążego
i wojewodę rawskiego. Ciekawostką jest jeden z ornatów z wszytym
fragmentem tkaniny z namiotu wielkiego wezyra, przekazany jako
wotum przez Jana III Sobieskiego po bitwie pod Wiedniem. Na cmentarzu przykościelnym zegar słoneczny z 1826 i nagrobki m.in. z sercem Jakuba Błędowskiego, oboźnego polnego koronnego (zm. 1756),

oraz nagrobek w formie piaskowcowej kolumny zwieńczonej urną
Antoniego Łukasza Crutty (1727-1812), Albańczyka, tłumacza języków
wschodnich w kancelarii króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
(Crutta po nadaniu za zasługi szlachectwa przez Sejm Rzeczypospolitej osiadł pod koniec życia na stałe w Lewiczynie, w majątku córki
Elizy i zięcia Wojciecha Piotra Bedlińskiego). Przed plebanią noga od
stolika barokowego z XVII w. z marmuru kieleckiego, przy którym wg
tradycji Tadeusz Kościuszko 27 czerwca 1794, w drodze do stolicy po
przegranej bitwie pod Szczekocinami, omawiał plan obrony Warszawy. Na cmentarzu grzebalnym kaplica murowana z cegły wzniesiona
dla Zielińskich ok. 1830, z jednoosiowymi katakumbami po bokach,
oraz kilka interesujących nagrobków z poł. XIX w.___________________________ 

Ł

ĘCZESZYCE - Parafia erygowana w 1392 przez Dobrogosta Nowodworskiego, bpa poznańskiego. Kościół drewniany wzmiankowany w 1603. Paulini z Jasnej Góry sprowadzeni tu w 1639
staraniem Mikołaja z Boglewic Boglewskiego, sędziego ziemi czerskiej,
i jego żony Otylii z Żabickich. Z ich fundacji wzniesiono tu kościół (1640)
i klasztor (po 1654), które spłonęły w 1700. Odbudowane w 1724 z inicjatywy Konstantego Moszyńskiego, przeora i prowincjała zakonu oraz
bpa inflanckiego. Parafia erygowana w 1654. Kasata konwentu w 1819.
Przywrócenie paulinów w 1967. Obecny kościół par. z 1724, pw. św. Jana
Chrzciciela, barokowy, murowany z cegły, tynkowany, jednonawowy.
Nawa dwuprzęsłowa na planie prostokąta. Węższe prezbiterium dwuprzęsłowe, zamknięte prosto. Fasada dwukondygnacjowa, trójosiowa, rozczłonkowana półkolumnami toskańskimi, na narożach ujęta
parami pilastrów toskańskich jednostronnie zdwojonych. Wewnątrz
ściany nawy rozczłonkowane parami pilastrów toskańskich, w prezbiterium pojedynczych. Sklepienia kolebkowo-krzyżowe na gurtach.
Wnętrze ozdobione polichromią iluzjonistyczną w postaci malowanej
architektury ołtarzy: głównego i czterech bocznych autorstwa o. Marcelego Antoniego Dobrzeniewskiego. W ołtarzu głównym obraz MB

z Dzieciątkiem z XVII w., w ołtarzach bocznych obrazy św. św. Barbary,
Tekli, Jana Kantego i Pawła Pustelnika z II poł. XVIII w. Ołtarz i malowidła ścienne w bocznej kaplicy św. Krzyża wykonane przez brata Marcelego Korzeniowskiego w 1765. Rokokowe tabernakulum, ambona,
chrzcielnica, kropielnica, konfesjonały i inne elementy wyposażenia
z XVIII w. Barokowy klasztor z ok. 1724, murowany z cegły, tynkowany,
piętrowy, podpiwniczony, jednoskrzydłowy, na planie prostokąta. Połączony z lożą chóru zakonnego krytym przejściem na półkoliście zamkniętej arkadzie, pod którą znajduje się portal barokowy wiodący do
klasztoru, wykonany z piaskowca ok. 1725. Układ wnętrz jednotraktowy,
jednakowy na obu kondygnacjach. Sklepienia kolebkowo-krzyżowe.
Dach czterospadowy kryty dachówką. Obrazy i portrety głównie z XVIII
w. Do rejestru zabytków wpisane są również drewniana dzwonnica
oraz cmentarz parafialny z kaplicą, na którym także mogiły żołnierskie
z 1939. W pobliskim Lesie Łęczeszyckim znajduje się miejsce pamięci
narodowej – zbiorowa mogiła 7 osób rozstrzelanych przez Niemców
w październiku 1944 (można się do niej dostać niebieskim szlakiem
dojściowym albo od szosy, po drogowskazie od str. wsi Skowronki).___ 

M

AŁA WIEŚ - Pałac klasycystyczny wzniesiony w l. 1783-86
(na miejscu wcześniejszego dworu drewnianego) wg proj.
Hilarego Szpilowskiego, dla wojewody rawskiego Bazylego
Walickiego i jego żony Róży z Nieborskich. Później kolejno był własnością Rzewuskich, Zamojskich, Lubomirskich i Morawskich. Po II wojnie
światowej w pałacu mieścił się ośrodek wypoczynkowo-konferencyjny
Urzędu Rady Ministrów, później miała siedzibę Fundacja Mozartowska.
Na pocz. XXI w. odzyskany przez rodzinę Morawskich – ostatnich właścicieli pałacu. Murowany z cegły, otynkowany, zbudowany na planie
prostokąta, o regularnej bryle, podpiwniczony, piętrowy, z wysokim
poddaszem przykrytym dachem czterospadowym pokrytym blachą
miedzianą. Elewacja frontowa jedenastoosiowa z trójosiowym portykiem wspartym na czterech kolumnach toskańskich, umieszczonym

centralnie, w porządku wielkim. Na kolumnach portyku opiera się
dorycki fryz oraz trójkątny szczyt wtopiony w ścianę attykową, dekorowany sztukaterią. Niski parter z oknami umieszczonymi w płaskich
opaskach okiennych. Okna piętra dekorowane opaskami okiennymi
oraz prostymi naczółkami nadokiennymi wspartymi na konsolach wolutowych. Całość zwieńczona fryzem doryckim oraz gzymsem z medalionami. Na elewacji ogrodowej korespondujący z portykiem frontowym ryzalit pozorny, wyodrębniony pilastrami doryckimi w porządku wielkim, wspierający belkowanie i trójkątny szczyt. Układ wnętrz
w obu kondygnacjach dwutraktowy. Nowatorskim rozwiązaniem jest
zastosowanie korytarza, który częściowo zastąpił typowe wcześniej
układy amfiladowe. Na piętrze sale reprezentacyjne. W niskim parterze korytarz idący na przestrzał, rozdzielający trakty. W trakcie frontowym, w skrajnych partiach klatki schodowe. Za portykiem w partii
parteru znajduje się niski, prostokątny westybul dekorowany parami
kolumn toskańskich w narożach oraz niszą mieszczącą posąg Diogenesa prawdopodobnie dłuta Józefa Mentzla z końca XVIII w. Nisza
flankowana dwiema kolumnami toskańskimi. Z westybulu w prawo
wejście na klatkę schodową przez szeroką arkadę zamkniętą łukiem
koszowym; po przeciwnej stronie niewielkie pomieszczenie, w którym
pierwotnie mieściła się kaplica pałacowa. W trakcie ogrodowym ciąg
pomieszczeń połączonych amfiladą; niektóre z nich są również otwarte
na korytarz oddzielający trakty. Wśród reprezentacyjnych pomieszczeń
piętra w trakcie ogrodowym najcenniejsza jest Sala Warszawska, z polichromowaną wedutą Warszawy oraz iluzjonistycznymi elementami
architektury (pilastry, balustrada), a także salon Złoty i sala Katarzyny.

W trakcie frontowym od zach. znajduje się Sala Pompejańska z umieszczonymi na ścianach oraz płycinach drzwi dekoracjami groteskowymi
i przedstawieniami mitologicznymi w tondach, owalach i prostokątach
(m.in. sceny z Przemian Owidiusza). We wnętrzach pałacu na uwagę zasługują szczególnie polichromie z końca XVIII w. oraz dekoracje
gzymsów i plafonów z ok.1808 wykonane przez Roberta Stankiewicza
wg rysunków Fryderyka Alberta Lessla (wizerunki poetów i filozofów

starożytnych, widok Neapolu z Wezuwiuszem), a także cenne sztukaterie z przełomu XVIII/XIX w. Obok pałacu po dwie oficyny piętrowe
wzniesione na planie kwadratu w tym samym okresie. Przy obiekcie
obszerny, dobrze utrzymany park, założony w okresie budowy pałacu, pierwotnie szpalerowy typu francuskiego, przekształcany od 1825
w krajobrazowy, rozciągający się na pn. i wsch. od pałacu. W parku przy
ławie kamiennej tablica marmurowa upamiętniająca pobyt króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który w dniach 20-21 lipca 1787 przebywał tu na zaproszenie Bazylego Walickiego. W parku znajduje się także
kaplica grobowa Walickich i Kozietulskich z XIX w. Pałac został starannie odrestaurowany, a park uporządkowany. W dawnym budynku gospodarczym otwarto restaurację z interesującym wystrojem. Obecnymi
właścicielami terenu są Leszek i Wiesława Barańscy._________________________n

M

ODRZEWINA - Rezerwat przyrody utworzony na podstawie
zarządzenia Ministra Leśnictwa
i Przemysłu Drzewnego na
gruntach wsi Mała Wieś
w 1959; pierwotnie powstał już w 1927 na pow.
7,44 ha. Obecnie ma pow.
332,15 ha. Tutejsze modrzewie oglądał i podziwiał
już król Stanisław August
Poniatowski, który przybył
tu 21 lipca 1787. Celem
ochrony jest zachowanie
najbardziej na pn. wysuniętego stanowiska modrzewia
europejskiego
(podgatunek
modrzew
polski), cennego ze względów przyrodniczych i naukowych. Modrzewie dorastają tu do wys. 40
m i osiągają obwód w pierśnicy nawet ponad 120 cm. Rezerwat udostępniony dla turystów poprzez drogę leśną, do której można dotrzeć
niebieskim znakowanym szlakiem.________________________________________________n

O

DRZYWOŁEK - Dwór murowany z cegły, otynkowany, zbudowany ok. 1900. W okresie międzywojennym (do 1945) należał do Grobickich. Po wojnie użytkowany przez różne instytucje, ostatnio (w l. 90. XX w.) mieściły się w nim biura Rolniczej
Spółdzielni Produkcyjnej. Dwór składa się z dwu części: starszego
budynku zbudowanego na planie prostokąta, parterowego czteroosiowego oraz dostawionej do niego prostopadle części nowszej,

nieco wyższej i szerszej, poprzedzonej prostokątnym przedsionkiem.

W części nowszej mieszkalne poddasze przykryte dachem dwuspadowym, z jednym oknem w ścianie szczytowej. Wnętrza dworu gruntownie przekształcone. Wystrój elewacji ograniczony. Całość pozbawiona
wyraźnych cech stylowych. Budynek otoczony pozostałościami po założeniu ogrodowym z przełomu XVII/XVIII w., na planie czworoboku,
z zarysem ogrodzenia ziemnego. Obecnie opuszczony, zdewastowany,
na progu ruiny, park zdziczały.______________________________________________________n

O
R

CZESAŁY - Park dworski o pow. 9 ha pozostały po dawnym,
nieistniejącym dziś dworze z I poł. XIX w. Obecnie terenem
parku zarządza gmina. Planowane są prace porządkowe._____n

ĘBOWOLA - Zespół pałacowo-parkowy z parkiem krajobrazowym o pow. 3,53 ha. Obecny dwór zbudowano w okresie
międzywojennym dla rodziny Jaruzelskich; założenie parkowe powstało w XIX w. przy poprzednim dworze. Dwór w stylu neorenesansowym, murowany z cegły, otynkowany, na planie prostokąta,
o regularnej bryle, z piętrową częścią środkową oraz dwiema częściami parterowymi po bokach korpusu, podpiwniczony. Nad częścią
piętrową poddasze przykryte spłaszczonym dachem czterospadowym
krytym blachą. Nad częściami parterowymi dachy trójpołaciowe. Elewacja frontowa dziewięcioosiowa z trójosiowymi półokrągłymi ryzalitami poprzedzającymi części parterowe. Ryzality rozczłonkowane
pilastrami toskańskimi dźwigającymi belkowanie oraz gzyms wieńczący. Parterowe skrzydła spięte toskańskimi pilastrami narożnymi.
Część środkowa piętrowa trójosiowa rozczłonkowana pilastrami toskańskimi w porządku wielkim. W osi środkowej wejście główne do
dworu przez otwarty taras z tralkową balustradką i z jednobiegowymi
schodami. Nad wejściem na piętrze loggia z tralkową balustradą, zamknięta półkolistą arką ze zwornikiem w zwieńczeniu. Okna z prostymi naczółkami. Na elewacji ogrodowej półokrągły portyk arkadowy. Układ wnętrz dwutraktowy z sienią przelotową na osi. Po lewej

stronie hall, z którego schody wiodą na piętro. Za dworem park typu
krajobrazowego z aleją grabową. Obecnie dwór znajduje się w rękach
prywatnych i jest niedostępny do zwiedzania._______________________________ 

S
W

TARA WIEŚ - Zespół folwarczny z I poł. XIX w.: gorzelnia, magazyny spirytusu, spichlerz, stodoła, obora, magazyny, warsztaty,
stróżówka (opuszczone, w złym stanie technicznym). Folwark
wchodził w skład dóbr Mała Wieś._________________________________________________n

ILCZOGÓRA - Majątek Wilczogóra i Byczyna w XVIII w. był
własnością kościelną. Na pocz. XIX w. należał do Justyny ze Święcickich zamężnej za Michałem Korwin-Kochanowskim (1757-1832), który jako student Szkoły Rycerskiej zasłynął
z powodu nieudanej próby zasztyletowania targowiczanina i zdrajcy
księcia Adama Ponińskiego, jako sprawcy I rozbioru Polski. Później
był posłem na Sejm Czteroletni, jednym z przywódców insurekcji
kościuszkowskiej, ministrem w Księstwie Warszawskim. W okresie
Królestwa Polskiego był senatorem-kasztelanem i wojewodą. Od
Kochanowskich Wilczogórę jako posag otrzymała ich córka Julianna
Dembowska. Po śmierci Kochanowskiego majątek na krótko znalazł
się w rękach jego wnuka Edwarda Dembowskiego, który (od ojca
kasztelana Leona Dembowskiego) był nazywany „czerwonym kasztelanicem” z powodu głoszenia radykalnych poglądów (m.in. zniesienia
własności prywatnej); zginął podczas próby wywołania powstania
w Rzeczpospolitej Krakowskiej w 1846. Po 1838 w wyniku koligacji,
zbycia, a nawet publicznej licytacji dobra te wielokrotnie zmieniały
właścicieli. W okresie międzywojnia dwór należał do Wojciecha i Marianny Durajów. Po II wojnie światowej czasowo użytkowany przez
szkołę. Nieremontowany, silnie zdewastowany. Obecnie należy do
Stanisława i Anny Durajów. Zachowana do dziś piętrowa część dworu
została wybudowana prawdopodobnie ok. 1840 dla Władysława Miniewskiego, przybudowana do istniejącego wówczas (przylegającego od str. pn.) dworu parterowego, który uległ zniszczeniu podczas
I wojny światowej. Budynek późnoklasycystyczny zbudowany na niewielkim wzniesieniu z doskonałym widokiem na okolicę, murowany
z cegły, otynkowany, z boniowaniem na narożach parteru, na planie
prostokąta zbliżonego do kwadratu. Piętrowy z trzema trójosiowymi
elewacjami z jednoosiowymi ryzalitami pośrodku. Od wsch. i pd. w ryzalitach na pierwszym piętrze balkony osadzone we wnękach. Układ
wnętrz dwutraktowy, częściowo przekształcony, z sienią od wsch.,
z której schody wiodą na piętro. Dach namiotowy kryty dachówką.
Obecnie obiekt opuszczony, silnie zdewastowany, na progu ruiny. Niedaleko dworu figura NMP na postumencie (z tekstem wezwania oraz
nazwiskiem małżeństwa fundatorów i rokiem 1913).________________________n

W

OLA STAROWIEJSKA – We wsi stary krzyż przydrożny, niewpisany do rejestru zabytków. ____________________________________n

Belski szlak krajoznawczy
Łęczeszyce (0,0 km) – Lewiczyn (9,1 km) – Oczesały (11,3 km) – Belsk
Duży (16,8 km) – Belsk Mały (18,3 km) – Odrzywołek (22,1 km) – Wilczogóra (26,1 km) – Rosochów (27,9 km) – rez. „Modrzewina” (31,3 km)
– Mała Wieś (33,2 km) – Rębowola (38,0 km), zn. niebieskie.
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OSOCHÓW - W XVIII w. własność Walickich w dobrach Mała
Wieś. W l. 20. XX w. własność Brzozowskich. Dla nich zbudowano w l. 1917-22 dwór klasycystyczny, który w końcu lat 20.
wraz ze 104-hektarowym majątkiem stał się własnością Henryka Babińskiego. Po II wojnie światowej użytkowany przez różne instytucje.
Nieremontowany, opuszczony z powodu złego stanu technicznego.
W 1991 nabyty przez Ryszarda Plutę, gruntownie odrestaurowany
i częściowo przebudowany. Niedostępny do zwiedzania. Dwór w stylu
polskim, murowany z cegły, otynkowany, na podmurówce z kamienia,
parterowy, podpiwniczony, z mieszkalnym poddaszem, na planie prostokąta, sześcioosiowy (partia skrajna prawa jednoosiowa wysunięta
od frontu ryzalitowo). W elewacji frontowej portyk wsparty na dwóch
parach kolumn toskańskich, zwieńczony trójkątnym szczytem. Z boku
portyk wsparty na czterech kolumnach toskańskich, zwieńczony tarasem przed wejściem na poddasze. Układ pomieszczeń dwutraktowy.
Dach dwuspadowy naczółkowy z facjatkami. Wokół pozostałości dawnego parku typu krajobrazowego._________________________________________________ 

Mieczysław Żochowski
Rafał Modzelewski

Egzemplarz bezpłatny
Wydanie II, rozszerzone
ISBN 978-83-87886-96-7

Szlak prowadzi wśród urokliwych sadowych krajobrazów przez większość istotnych obiektów krajoznawczych gminy Belsk Duży. Na trasie
rezerwat „Modrzewina” wpisany do Kanonu Krajoznawczego Polski
PTTK, odrestaurowany zespół pałacowo-parkowy w Małej Wsi, drewniany kościół z XVII w. w Lewiczynie i zespół klasztorny w Łęczeszycach. Warte uwagi jest grodzisko „Kopiec” spod Lewiczyna, dworki
w Rosochowie, Rębowoli, Wilczogórze i Odrzywołku oraz pozostałości
parku podworskiego w Oczesałach. I oczywiście Belsk Duży z kościołem, katakumbami i budynkiem dawnej poczty. Ponadto liczne kapliczki (Wilczogóra, Belsk Mały, Bodzew), miejsca pamięci narodowej
(Belsk Mały i Las Łęczeszycki – szlak dojściowy 1,4 km).
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