
• Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” działa w granicach Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” działa w granicach Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” działa w granicach 
administracyjnych powiatu kieleckiego województwa świętokrzyskiego. Obejmujemy administracyjnych powiatu kieleckiego województwa świętokrzyskiego. Obejmujemy 
powierzchnię 479,22 km². W skład obszaru działania LGD wchodzi pięć gmin powierzchnię 479,22 km². W skład obszaru działania LGD wchodzi pięć gmin 
wiejskich: Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, Strawczyn i Zagnańsk. Wszystkie wiejskich: Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, Strawczyn i Zagnańsk. Wszystkie 
gminy położone są w zachodniej części Gór Świętokrzyskich (m.in. Pasmo gminy położone są w zachodniej części Gór Świętokrzyskich (m.in. Pasmo 
Oblęgorskie, Pasmo Tumlińskie, Wzgórza Kołomańskie, Pasmo Zgórskie, Wzgórza 
Łopuszańskie, Pasmo Chęcińskie). Ukształtowanie terenu ma charakter wyżynny, 
dość mocno pofałdowany. Istotnym elementem, podnoszącym atrakcyjność tego dość mocno pofałdowany. Istotnym elementem, podnoszącym atrakcyjność tego 
terenu, jest położenie w dorzeczu rzek Bobrza i Łososina (Wierna Rzeka), które terenu, jest położenie w dorzeczu rzek Bobrza i Łososina (Wierna Rzeka), które 
malowniczo rozlewają się na tym obszarze. W rejonie LGD znajduje się dużo malowniczo rozlewają się na tym obszarze. W rejonie LGD znajduje się dużo 
bogactw naturalnych, które w minionych wiekach kształtowały rozwój górnictwa rud bogactw naturalnych, które w minionych wiekach kształtowały rozwój górnictwa rud bogactw naturalnych, które w minionych wiekach kształtowały rozwój górnictwa rud 
żelaza, miedzi i innych metali  oraz hutnictwa. Obszar Dorzecza Bobrzy jest bardzo żelaza, miedzi i innych metali  oraz hutnictwa. Obszar Dorzecza Bobrzy jest bardzo żelaza, miedzi i innych metali  oraz hutnictwa. Obszar Dorzecza Bobrzy jest bardzo 
dobrze skomunikowany zarówno ze stolicą województwa - Kielcami, ze względu na dobrze skomunikowany zarówno ze stolicą województwa - Kielcami, ze względu na dobrze skomunikowany zarówno ze stolicą województwa - Kielcami, ze względu na 
położenie w jej sąsiedztwie (duża częstotliwość komunikacji zbiorowej - autobusy położenie w jej sąsiedztwie (duża częstotliwość komunikacji zbiorowej - autobusy położenie w jej sąsiedztwie (duża częstotliwość komunikacji zbiorowej - autobusy 
komunikacji miejskiej i prywatnych przewoźników), jak i z innymi częściami kraju komunikacji miejskiej i prywatnych przewoźników), jak i z innymi częściami kraju komunikacji miejskiej i prywatnych przewoźników), jak i z innymi częściami kraju 
poprzez połączenia drogowe i kolejowe: z Warszawą i Krakowem (droga krajowa nr poprzez połączenia drogowe i kolejowe: z Warszawą i Krakowem (droga krajowa nr 
7), z Łodzią i Lublinem (droga krajowa nr 74), z Częstochową (droga krajowa nr 785), 7), z Łodzią i Lublinem (droga krajowa nr 74), z Częstochową (droga krajowa nr 785), 7), z Łodzią i Lublinem (droga krajowa nr 74), z Częstochową (droga krajowa nr 785), 
linia kolejowa Warszawa - Kielce - Kraków (przystanki: Zagnańsk, Kostomłoty), linia kolejowa Warszawa - Kielce - Kraków (przystanki: Zagnańsk, Kostomłoty), linia kolejowa Warszawa - Kielce - Kraków (przystanki: Zagnańsk, Kostomłoty), 
linia kolejowa Kielce - Częstochowa (przystanki: Piekoszów, Rykoszyn, Wierna linia kolejowa Kielce - Częstochowa (przystanki: Piekoszów, Rykoszyn, Wierna linia kolejowa Kielce - Częstochowa (przystanki: Piekoszów, Rykoszyn, Wierna 
Rzeka, Górki Szczukowskie).

• „Dlaczego powstaliśmy”… czyli główne cele naszego LGD• „Dlaczego powstaliśmy”… czyli główne cele naszego LGD

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” jest stowarzyszeniem działającym Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” jest stowarzyszeniem działającym 
na rzecz  regionu, chroniącym i promującym dziedzictwo kulturowe i historyczne, na rzecz  regionu, chroniącym i promującym dziedzictwo kulturowe i historyczne, na rzecz  regionu, chroniącym i promującym dziedzictwo kulturowe i historyczne, 
działającym na rzecz rozwoju turystyki i gospodarki swojego rejonu oraz na rzecz działającym na rzecz rozwoju turystyki i gospodarki swojego rejonu oraz na rzecz działającym na rzecz rozwoju turystyki i gospodarki swojego rejonu oraz na rzecz 
wzrostu zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój swoich małych ojczyzn. wzrostu zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój swoich małych ojczyzn. wzrostu zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój swoich małych ojczyzn. 
Stowarzyszenie realizuje wyznaczony cel w szczególności poprzez organizowanie Stowarzyszenie realizuje wyznaczony cel w szczególności poprzez organizowanie 
i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, kulturalnym (festiwale, i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, kulturalnym (festiwale, 
targi, pokazy, wystawy) i promocyjnym (opracowywanie i druk broszur, folderów, targi, pokazy, wystawy) i promocyjnym (opracowywanie i druk broszur, folderów, 
plakatów, książek i periodyków; opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów plakatów, książek i periodyków; opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów 
audiowizualnych; tworzenie stron internetowych oraz przygotowywanie i rozpo-
wszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym). wszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym). 
Istotnym elementem działalności stowarzyszenia będzie dokonywanie wyboru Istotnym elementem działalności stowarzyszenia będzie dokonywanie wyboru 
projektów do finansowania z puli środków przyznanych LGD na realizację LSR projektów do finansowania z puli środków przyznanych LGD na realizację LSR 
w ramach działania 4.1. - „Wdrażanie Lokalnych Strategii”, które w znacznym w ramach działania 4.1. - „Wdrażanie Lokalnych Strategii”, które w znacznym 
stopniu przyczynią się do rozwoju tego terenu, w wyniku czego podniesiona zostanie stopniu przyczynią się do rozwoju tego terenu, w wyniku czego podniesiona zostanie 
jego atrakcyjność z obopólną korzyścią dla mieszkańców, jak i osób odwiedzających jego atrakcyjność z obopólną korzyścią dla mieszkańców, jak i osób odwiedzających 
nasz region.

MIEDZIANA GÓRA•MNIÓW•PIEKOSZÓW•
STRAWCZYN•ZAGNAŃSK

1
2
3

4

Pałac w Podzamczu Piekoszowskim

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

• Informacje praktyczne• Informacje praktyczne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”
ul. Urzędnicza 8 
26-085 Miedziana Góra26-085 Miedziana Góra
tel. 041 303 22 44, 784 022 704tel. 041 303 22 44, 784 022 704
www.dorzeczebobrzy.eu, dorzeczebobrzy1@wp.pl www.dorzeczebobrzy.eu, dorzeczebobrzy1@wp.pl 
biuro funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00biuro funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00biuro funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00

Muzeum Henryka Sienkiewicza - oddział Muzeum NarodowegoMuzeum Henryka Sienkiewicza - oddział Muzeum Narodowego
w Kielcach, Oblęgorekw Kielcach, Oblęgorek
Oblęgorek
26-067 Strawczyn26-067 Strawczyn
tel. 041 303 04 26tel. 041 303 04 26
Muzeum czynne: od września do kwietnia w godz. 10.00-16.00 (śr.-ndz.); Muzeum czynne: od września do kwietnia w godz. 10.00-16.00 (śr.-ndz.); Muzeum czynne: od września do kwietnia w godz. 10.00-16.00 (śr.-ndz.); 
                           od maja do września w godz. 10.00-17.00 (wt.-ndz.)                           od maja do września w godz. 10.00-17.00 (wt.-ndz.)                           od maja do września w godz. 10.00-17.00 (wt.-ndz.)

Galeria kowalstwa artystycznego „Stara Kuźnia”Galeria kowalstwa artystycznego „Stara Kuźnia”
Oblęgorek 116
26-067 Strawczyn
tel. 041 303 04 11tel. 041 303 04 11

Ośrodek regionalizmu Świętokrzyskiego Towarzystwa RegionalnegoOśrodek regionalizmu Świętokrzyskiego Towarzystwa RegionalnegoOśrodek regionalizmu Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego
ul. Gajowa 15
26-050 Zagnańsk26-050 Zagnańsk
tel. 041 300 15 58tel. 041 300 15 58
Zwiedzanie obiektu ustalane jest indywidualnie - telefonicznieZwiedzanie obiektu ustalane jest indywidualnie - telefonicznie

Muzeum Regionalnego Towarzystwa Ziemi SamsonowskiejMuzeum Regionalnego Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej
tel. 041 300 36 25tel. 041 300 36 25
Samsonów 5Samsonów 5
26-050 Zagnańsk26-050 Zagnańsk

„Tumlin-Sport-Ski” - wyciąg narciarski„Tumlin-Sport-Ski” - wyciąg narciarski
Tumlin-Podgród 43 bTumlin-Podgród 43 b
26-85 Miedziana Góra
tel. 041 303 49 82
www.tumlin-ski.prv.pl
godz. otwarcia 10.00-22.00

Kompleks sportowo-rekreacyjny „Skrzat”Kompleks sportowo-rekreacyjny „Skrzat”
ul. Sosnowa 
Tumlin Osowa, 
26-050 Zagnańsk
tel. 0 696 406 109, 0 506 020 244tel. 0 696 406 109, 0 506 020 244

Arboretum – wiejski mini ogród botanicznyArboretum – wiejski mini ogród botaniczny
Belno 2, Belno 2, 
26-050 Zagnańsk
tel. 041 311 36 21tel. 041 311 36 21

LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA

DORZECZE BOBRZY

Tereny wspinaczkowe

MAPA ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH - 
LGD DORZECZE BOBRZY

Tekst: LGD Dorzecze BobrzyTekst: LGD Dorzecze Bobrzy
Korekta: Małgorzata Zaporska
Autor opracowania: Adam Dąbek 
Projekt i opracowanie graficzne: Rafał Horsztyński
Rysunki: Ola Makowska
Skład i druk: Remi-B, Bielsko-Biała, www.remib.eu

Autor opracowania nie ponosi odpowiedzialności za aktualność informacji przyjętych za 
podstawę do jego stworzenia. Opracowania dokonano na podstawie materiałów otrzymanych podstawę do jego stworzenia. Opracowania dokonano na podstawie materiałów otrzymanych 
od LGD Dorzecze Bobrzy.od LGD Dorzecze Bobrzy.

Dąb „Bartek”Dąb „Bartek” - najstarsze drzewo w Polsce

Ruiny XIX-wiecznej huty „Józef ”Ruiny XIX-wiecznej huty „Józef ” w Samsonowie

Stok narciarski w Tumlinie w Tumlinie

Monumentalny mur oporowy w BobrzyMonumentalny mur oporowy w Bobrzy, będący fragmentem , będący fragmentem 
niezrealizowanego założenia przemysłowego z czasów Królestwa Polskiego, niezrealizowanego założenia przemysłowego z czasów Królestwa Polskiego, 
jakim miało być wybudowanie w latach 1825-28 zespołu 5 wielkich piecówjakim miało być wybudowanie w latach 1825-28 zespołu 5 wielkich pieców

Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
(dar narodu polskiego dla pisarza) - obecnie muzeum 

Strawczyn, miejsce urodzin Stefana Żeromskiego

Przeniesiony do Mniowa z pobliskiego Kontrewersu, wa z pobliskiego Kontrewersu, kamieńkamień (głaz) 
z wyrytymi na nim przedstawieniami sprzed ok. 4 tysięcy lat z wyrytymi na nim przedstawieniami sprzed ok. 4 tysięcy lat 

(unikat na skalę europejską)

Rzeka Krasna z rezerwatem florystyczno-ornitologicznym 
„Górna Krasna”

Pałac w Podzamczu Piekoszowskim

Kościół w Chełmcach

Samochodowy tor wyścigowy „Kielce”Samochodowy tor wyścigowy „Kielce” w Miedzianej Górze w Miedzianej Górze

Pałac KołłątajówPałac Kołłątajów w Wólce KłóckiejPałac Kołłątajów w Wólce KłóckiejPałac Kołłątajów
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• Nasze atrakcje

Region „Dorzecza Bobrzy” jest 
bogaty pod względem atrakcji 
turystycznych, które kojarzone  są 
bezpośrednio z tym obszarem. 
Jedną z nich jest pomnik przyrody 
- dąb „Bartek” rosnący w Za-
gnańsku, przy drodze z Barczy 
do Samsonowa. Dąb ten należy do 
gatunku szypułkowego - ma żołędzie 
na długiej szypułce, zielonawe, 
podłużnie prążkowane. Owiany 
legendami „Bartek” jest jednym  
z najstarszych drzew polskich. 

W roku 1829 dąb miał 14 konarów głównych i 16 bocznych. Obecnie posiada 
8 konarów głównych. Dąb ulega próchnieniu i w każdej chwili może nie 
wytrzymać swego ciężaru i naporu wiatrów. „Król drzew” wymaga stałej 
konserwacji i pielęgnacji. W latach 1920, 1953, 1978, 1991 przeprowadzono 
zabiegi konserwatorskie mające na celu zabezpieczenie drzewa. Na pniu 
„Barteka” znajdują się dwie żeliwne figury Chrystusa Ukrzyżowanego. Wiele 
legend z życia królów polskich wiąże się z „Bartkiem”. Według jednej z nich  
w cieniu drzewa odpoczywał, wracając spod Wiednia, król Jan III Sobieski  
i w dziuplach Bartka umieścił: butelkę wina, rusznicę i szablę turecką. Nieopodal 
drzewa znajduje się aleja 100- i 200- letnich klonów, lip, jesionów i grochodrzewów, 
będąca pomnikiem przyrody ożywionej. Rocznie dąb „Bartek” jest odwiedzany przez  
ok. 100 tys. turystów.
Sam Zagnańsk to dawne, przedwojenne letnisko, po którym do dziś pozostały 
stylowe modrzewiowe wille wraz z najsłynniejszą, w której obecnie mieści się „Apteka 
pod modrzewiem”. W najbliższej przyszłości Zagnańsk stanie się idealnym miejscem 
dla turystyki  rowerowej dzięki połączeniu ścieżkami rowerowymi z Kielcami, 
Puszczą Świętokrzyską oraz licznymi trasami rowerowymi po zielonych terenach  

i malowniczych zakątkach samej 
miejscowości.
Znaczna część regionu jest po-
łożona na terenie Suchedniow-
sko-Oblęgorskiego Parku Kra-
jo-brazowego, w obrębie  które-
go znajduje się wiele pomników   
i rezerwatów przyrody (m.in. wymie-
niony wcześniej dąb Bartek, rezer-
wat przyrody nieożywionej Bar-
cza, rezerwat Górna Krasna, rezer-
wat Barania Góra,  rezerwat przy-
rody nieożywionej Perzowa Góra 
i wiele innych) oraz Chęcińsko-Kie-
leckiego Parku Krajobrazowe-
go (rezerwat Moczydło, rezerwat 

Cholesiowa Jama, jaskinie Piekło i Jaworznia). Na atrakcyjność turystyczną ob-
szaru składają się także istniejące i projektowane miejsca dla uprawiania turystyki ak-
tywnej. Na naszym terenie funkcjonuje  wyciąg  narciarski. Znajduje się on w miej-
scowości  Tumlin, na zboczu góry Wykieńskiej (409 m n.p.m.).  Funkcjonują tam 
dwa niezależne, oświetlone, ratrakowane stoki narciarskie ze sztucznym naśnieżaniem  
i  dwoma wyciągami narciarskimi (w tym najnowocześniejszym wyciągiem narciar-
skim w Górach Świętokrzyskich „Sztokfisz”). Na miejscu znajduje się bar, parking  
i wypożyczalnia nart. Długość trasy zjazdowej - 300 m, szerokość trasy 42 m, 
zaś różnica poziomów - 79 m. Innymi miejscami, gdzie można aktywnie spę-
dzić czas są:  tor samochodowy „Miedziana Góra”, gdzie istnieje możliwość jaz-
dy na gokartach, zalewy „Umer” i „Kaniów”, a także malownicza rzeka Bobrza  
i Łososina wraz z dopływami. W miejscowości Belno znajduje się „gród Fialen-
helm” - rekonstrukcja celtyckiej osady. Posiadamy na naszym obszarze ośrodki 
jazdy konnej, gdzie można nie tylko jeździć konno lecz również bryczką, czy - w okre-
sie zimowym - saniami. Do najważniejszych z tych ośrodków należą: stajnia „Lisi Jar”  

w Goleniowach, „Resztówka Sienkie-
wiczowska” w Oblęgorku oraz staj-
nia „Elbara” w Kołomani, gdzie są or-
ganizowane różne imprezy związa-
ne z jeździectwem. Ośrodek wspi-
naczkowy na górze Stokówka, czy 
park wspinaczkowy Tarzania  
w Piekoszowie to miejsca dla miłośni-
ków sportów ekstremalnych.
Obszar gmin znajduje się na te-
renie Staropolskiego Zagłębia 
Przemysłowego z licznymi zabytka-
mi związanymi z hutnictwem 
oraz górnictwem kruszcowym. 
Za l i c z a  s i ę  d o  n i ch  X I X-wie-

czna huta „Józef ” w Samsonowie. Źródła pisane potwierdzają istnienie tu 
w 1584 roku kuźnicy, którą w 1594 roku przejął w dzierżawę Łukasz Samson.   
W latach 1818-1822 staraniem Stanisława Staszica przebudowano hutę tworząc 
nowoczesny zakład „Hutę Józef ”, dający ok. 800 ton surówki rocznie. Huta opalana 
była węglem drzewnym, a siłą napędową wszystkich urządzeń była woda doprowa-
dzana ze stawu (w 1829 roku zainstalowano maszynę parową napędzającą miech).  
Pożar wielkiego pieca w 1866 roku spowodował zamknięcie zakładu. Na terenie byłej 
huty można zobaczyć udostępnione do zwiedzania  ruiny: wielkiego pieca, wieży 
wyciągowej (tzw. gichtociąg wodny) i hal produkcyjnych (odlewni, modelarni, emalierni 
i in.). Kolejnym zabytkiem jest  Zakład  wielkopiecowy z murem oporowym 
w Bobrzy z XIX wieku. W latach 1828-1831 rozpoczęto budowę największego 
wówczas w kraju zakładu wielkopiecowego. Klęska powstania listopadowego 
przerwała jego realizację. Zatrzymanych robót nigdy już nie wznowiono. Dziś możemy 
jedynie oglądać imponujące wielkością ruiny niedokończonych budowli, które wraz  
z przyległym terenem przekształcane są systematycznie (od 2005 roku) na cele 
rekreacyjno-turystyczne. Jeszcze jednym charakterystycznym zabytkiem tego okresu 
jest Wielki piec „Jadwiga” w Kuźniakach o oryginalnym kształcie ściętego 
ostrosłupa. Innymi śladami  działalności górniczo-hutniczej na tym obszarze są liczne 

pozostałości po  szybach górniczych 
(XV-XIXwiek), wgłębny łomnik pias-
kowców w rejonie wsi Gliniany Las, 
czy pozostałości po kamieniołomach 
(m.in. Ciosowa, Wykień, Jaworznia, 
Kostomłoty). 
Należy również wspomnieć o histo-
rycznej obecności wielkich Polaków na 
naszym terenie - Henryka Sienkiewicza, 
Hugona Kołłątaja, rodu Tarłów, 
króla Stanisława Augusta, Stefana 
Żeromskiego oraz Stanisława Staszica. 
Niewątpliwie warto też odwiedzić 
największą atrakcję naszego terenu, 
tj. Oblęgorek - wieś położoną 
w północnej części gminy Strawczyn. 

Tutaj znajduje się pałacyk - obecnie muzeum Henryka Sienkiewicza. Pałacyk 
z parkiem jest darem narodu polskiego dla noblisty z okazji jubileuszu 25-lecia jego 
pracy pisarskiej.  W miejscowości Wólka Kłócka często gościł Hugo Kołłątaj, 
współtwórca Konstytucji 3 Maja i Komisji Edukacji Narodowej. Możemy tutaj zwiedzić 
zespół pałacowy „Kołłątajówka” - ruiny pałacu  z XVIII wieku.  W tutejszym  
parku do dnia dzisiejszego rosną zabytkowe dęby szypułkowe. W Podzamczu 
Piekoszowskim znajdują się zaś ruiny monumentalnego pałacu Tarłów. Obiekt, 
wzniesiony w poł. XVII wieku przez Jana Aleksandra Tarłę, wzorowany był na pałacu 
biskupów krakowskich w Kielcach. Jego projektantem i budowniczym był Tomasz 
Poncini - ten sam, który zaprojektował kielecką budowlę. W rękach fundatorów pałac 
pozostawał do 1842 roku. W poł. XIX wieku został poważnie zniszczony przez 
pożar, po którym już nigdy nie wrócił do dawnej świetności. Do dnia dzisiejszego 
przetrwały mury obwodowe dwukondygnacyjnego pałacu z umieszczonymi  
w narożach trójkondygnacyjnymi wieżami.
W miejscowości Strawczyn przyszedł na świat pisarz Stefan Żeromski - twórczością 

i  sercem związany z Ziemią Kielecką,  
autor  utworu „Wierna Rzeka”, którego 
akcja  rozgrywała  się nad rzeką Łośną 
(Łososiną).
Teren Grupy obfituje również  
w liczne zabytki sakralne. Należy 
wymienić  w tym miejscu sanktu-
arium maryjne w Piekoszowie. 
W okazałym kościele znajduje się 
otaczany kultem od początku XVIII 
wieku obraz Matki Bożej Pocieszenia 
(Miłosierdzia), namalowany przez 
paulina z Jasnej Góry. Odbywają się tutaj 
również odpusty: drugi dzień Zielonych 
Świąt (Matki Bożej - Matki Kościoła)  

i 8 września - Narodzenie NMP. Na tym terenie można znaleźć wiele malowniczo 
położonych zabytkowych kaplic i kapliczek:  drewnianą kapliczkę pw. św. Rozalii  
w Chrustach pochodzącą z około 1890 roku, kaplicę pw. św. Nepomucena   wybud-
owaną w drugiej połowie XVIII wieku w Jaworzu, kościół murowany z 1599 roku  
w Tumlinie, kaplicę Przemienienia Pańskiego na Górze Grodowej w Tumlinie z XIX 
wieku, kaplicę Przemienienia Pańskiego na Górze Św. Jana w Kostomłotach,  kaplicę św. 
Barbary w Miedzianej Górze, zabytkowe kościoły w Chełmcach i Strawczynie, kaplicę 
św. Rozalii na Górze Perzowej, zbór ariański w Chełmcach oraz zabytkowy kościół  
w Zaborowicach. 
Na terenie Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy” funkcjonują również 
znakowane szlaki turystyczne. Do najważniejszych tras pieszych należą: główny 
szlak pieszy Gór Świętokrzyskich: Kuźniaki  - Gołoszyce - kolor czerwony  
(Kuźniaki - Kuźniacka Góra - Perzowa Góra - polana w miejscu gajówki „Siniów” 
- przysiółek Huty Oblęgorskiej  - Góra Sieniawska - Widoma - góra Barania 
- Porzecze - Góra Ciosowa - Miedziana Góra - Góra Kamień - Sosnowica - G. 
Krzemionka - Dąbrowa Łąki - dalej przez św. Katarzynę - G. Łysicę do Gołoszyc); 
Oblęgorek - Góra Barania - połączony ze szlakiem czerwonym - kolor czarny; 
Zagnańsk  - Bliżyn - kolor zielony; Serbinów - Wąsocz - kolor żółty. Do szlaków 

kolarskich należą m.in.: szlak po gminie 
Mniów - kolor żółty; szlak po gminie 
Piekoszów - kolor niebieski; szlak 
Kielce - Podzamcze Piekoszowskie 
- kolor czerwony; szlak po gminie 
Zagnańsk - kolor niebieski; szlak po 
gminie Zagnańsk - kolor czerwony; 
szlak po gminie Strawczyn - kolor 
zielony oraz  szlak Doliny Krasnej - 
kolor zielony.

• Propozycja weekendu na 
terenie naszego LGD

Przedstawiamy Państwu ofertę 
możliwości spędzenia atrakcyjnego 

weekendu w zachodniej części Gór Świętokrzyskich, na terenie objętym patronatem 
Lokalnej Grupy Działa-nia „Dorzecze Bobrzy”. Ze względu na zachowane 
wybitne walory środowiska przyrodniczego oraz wysokie walory estetyczne 
krajobrazu jest to teren idealny dla ludzi, którzy są entuzjastami obcowania  
z przyrodą. Przedstawiony obszar, prócz walorów przyrodniczych, posiada również 
wiele akcentów historycznych. Jest on nierozerwalnie związany ze Staropolskim 
Zagłębiem Przemysłowym. 
Obszar „Dorzecza Bobrzy”, tak jak cała kielecczyzna, był jednym z głównych 
terenów walk toczonych w obronie ojczyzny w latach 1863-64, 1939-45.  
O tych wydarzeniach przypominają liczne pomniki i mogiły na cmentarzach. 
Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” powstała przede wszystkim  
z inicjatywy aktywnego społeczeństwa, pragnącego te chlubne tradycje regionu 
przekazywać turystom, a jednocześnie zachęcać szerokie rzesze ludzi do 
odwiedzania tej pięknej i ciekawej krainy. Warto wspomnieć, że z tą ziemią związane 
są mocno sylwetki znanych Polaków, takich jak Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, 

Galeria kowalstwa Artystycznego Stanisława Moćko 
w Oblęgorku

XIX wieczna huta „Józef ” w Samsonowie

Strawczyn - miesce urodzenia Stefana Żeromskiego 

Monumentalny mur oporowy w Bobrzy Pałac w Podzamczu Piekoszowskim

Muzeum H.Sienkiewicza w Oblęgorku Stok narciarski w Tumlinie

Tor wyścigowy “Kielce” w Miedzianej Górze

Zalew w Kaniowie (koło Zagnanska)

Stefan Żeromski, Henryk Sienkiewicz, 
czy ród Tarłów. 
Zwiedzanie regionu proponujemy 
zacząć od gminy Piekoszów, a ko-
nkretnie od miejscowości Podzamcze 
Piekoszowskie i znajdującego 
się tu pałacu Tarłów. Następnie 
zapraszamy Państwa do  zwiedzenia 
sanktuarium maryjnego w Pieko-
szowie. W  okazałym kościele  
z XIX wieku możemy uczestniczyć 
we mszy świętej. Po zwiedzeniu 
zabytkowych budowli proponujemy 
obejrzeć piękne miejsca stworzone 
przez naturę,  m.in.: odsłonięcie 
geologiczne w Gałęzicach 

nazwane Stokówką, na którym swe umiejętności ćwiczą fani wspinaczki. 
Po tak aktywnym dniu zapraszamy Państwa na nocleg do gospodarstwa 
agroturystycznego „Wielka Woda” w Jeżynowie. Jest to raj dla miłośników 
wody, koni i wędkarstwa. Położone w lesie gospodarstwo wyposażone jest 
w boiska do siatkówki plażowej, piłki nożnej, trasę crossową i rowerową  
(3,5 km). W niewielkim jeziorku można pływać, a w znajdującym się obok 
stawie łowić karpie, liny i inne gatunki ryb. Woda jest tak czysta, że upodobały 
ją sobie bobry, które obserwować można z drewnianej altanki. Do dyspozycji 
gości jest sauna, barek oraz stół do tenisa. Na nocleg przeznaczono  
5 pokoi. W dawnej stodole urządzone jest miejsce do organizacji większych 
imprez. Przepiękną okolicę można zwiedzić konno. Po powrocie  
z przejażdżki gospodarz oferuje swój specjał - nalewkę wielkanocną z pigwy. Koszt 
pobytu wraz ze śniadaniem i obiado-kolacją wynosi ok. 60 zł/os.
Kolejnego dnia, po śniadaniu, wyruszą Państwo w dalszą podróż po terenie Lokal-
nej Grupie Działania „Dorzecze Bobrzy”. Zaproszeni zostaniecie do Oblęgorka  
w gminie Strawczyn, w którym czeka mnóstwo atrakcji, m.in. przejażdżka konna  
w towarzystwie potomków Henryka Sienkiewicza (koszt 20 zł za godzinę/os.). 

Później czeka Was zwiedzanie dwor-
ku pisarza (cena biletu 10 zł). Mu-
zeum utrzymywane jest w charakte-
rze domu pisarza z zachowaniem jego 
funkcji mieszkalnych. Po zwiedzeniu 
budynku można się udać na spacer po 
otaczającym parku, gdzie rosną mo-
numentalne lipy, dęby, platany, klony  
i cisy. Godne uwagi są również przy-
legające do terenu zabudowania fol-
warczne wraz z oficyną, gdzie obec-
nie mieszka rodzina Henryka Sien-
kiewicza. W muzeum można za-
kupić pamiątki związane z artystą 
oraz posłuchać ciekawych opowie-
ści przewodników Muzeum Naro-

dowego. Po zwiedzeniu dworu goście zaproszeni zostają na obiad do pobliskie-
go „Rancza”, gdzie skosztować można regionalnej kuchni (cena 1 obiadu - 15 zł).  
W pobliżu tej gospody znajduje się galeria kowalstwa artystycznego Stanisła-
wa Moćko, której ekspozycję stanowią  ręcznie wyrabiane prace kowalskie, np. 
świeczniki czy podkowy; można je również zakupić. Następnie  udadzą się Pań-
stwo do pobliskiego Strawczyna, w którym warto zobaczyć kamień upamiętniają-
cy miejsce narodzin Stefana Żeromskiego. Będąc na tym terenie, charakterystycz-
nym dla Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego, goście zwiedzą również Wiel-
ki piec hutniczy „Jadwiga” z XIX wieku,  znajdujący się w miejscowości Kuźnia-
ki, gdzie wyrabiano surówkę na balustrady, krzyże, blachy i rury. Kolejnym eta-
pem podróży zaproszonych gości po krainie LGD  jest zwiedzanie gminy Mniów.  
W samym centrum gminy, czyli w Mniowie, znajduje się godna uwagi ekspozy-
cja kamienia z Kontrewersu, na którym to znajdują się prehistoryczne ryty. Kolej-
nym punktem wycieczki jest miejscowość Wólka Kłócka, w której zobaczyć war-
to zespół pałacowo - parkowy, który należał niegdyś do rodziny Kołłątajów. W 

parku rosną zabytkowe dęby szypuł-
kowe. Atrakcją tej gminy jest rów-
nież kopalnia iłów ceramicznych  
z okresu triasu  w miejscowości Pałęgi, 
gdzie po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym, można zapoznać się  
z najciekawszymi okazami geo-
logicznymi wydobytymi na tere-
nie kopalni. Następnie kierujemy 
się do miejsca, gdzie goście spędzą 
noc - do miejscowości Kontrewers  
i gospodarstwa agroturystyczne-
go „Aeroklub” oferującego peł-
ny zakres usług związanych z agro-
turystyką. Do dyspozycji gości jest 

pięć pokoi 4-osobowych z łazienkami, sala konferencyjna, sala biesiadna, fit-
ness oraz sauna. W pobliżu znajduje się także zadaszone stanowisko do grillowa-
nia. Szczególną atrakcją tego miejsca są wycieczki po Suchedniowsko-Oblęgor-
skim Parku Krajobrazowym na motocyklach czterokołowych. Znajduje się tu-
taj również zamknięty tor do nauki jazdy na motocyklach (także tor dla dzieci), 
plac do gry w paintball z pełnym wyposażeniem oraz  stanowiska do strzelania  
z broni pneumatycznej.   Koszt jednodniowego pobytu j wraz z posiłkami 
to ok. 50 zł/os. Po nocy spędzonej w tak uroczym miejscu udajemy się wraz  
z zaproszonymi gośćmi do miejscowości Bobrza w gminie Miedziana Góra. 
Znajdują się tutaj ruiny pierwszego wielkiego pieca wzniesionego na ziemiach 
polskich. Dziś możemy podziwiać ruiny monumentalnego muru oporowego  
o długości ok. 500 metrów oraz ruiny budynków fabrycznych. Będąc na tym tere-
nie należy odwiedzić słynny w całej Polsce  tor wyścigów samochodowych „Kiel-
ce”, który powstał w 1976 roku. Kolejnym etapem podróżowania po naszej krainie 
jest zwiedzanie kaplicy Przemienienia Pańskiego na wzgórzu w Kostomłotach I.  
W proponowanej przez nas wycieczce ostatniego dnia zapraszamy gości do 

gminy Zagnańsk, słynącej z ty-
siącletniego dębu Bartka owiane-
go licznymi legendami, których  wy-
słuchać możemy z ust opiekują-
cego się drzewem przewodnika.  
U niego możemy również nabyć 
pamiątkowe kartki oraz wydaw-
nictwa na temat Bartka. Spaceru-
jąc otaczającymi dąb alejkami mo-
żemy schronić się w cieniu jego na-
stępcy - „Bartusia” oraz podziwiać 
inne zabytkowe drzewa.  W miejsco- 
wości Zagnańsk zachowała się 
również częściowa zabudowa wil- 
lowa z okresu międzywojennego  

i, z tegoż czasu, osiedle „Kolonia Tartaczna”. Następnie kieruje-
my się do Samsonowa, gdzie istnieje kolejny znaczący ślad po Staropol-
skim Zagłębiu Przemysłowym - huta „Józef ” w Samsonowie. Jest to jeden  
z najciekawszych obiektu na tym terenie. Wyczerpującą wiedzę na te-
mat zabytku oraz okolicznego terenu przybliży nam przewodnik PTTK,  
u którego możemy również nabyć pamiątki. Na terenie tej gminy moż-
na także skorzystać z możliwości rekreacji nad zbiornikami wodnymi  
w miejscowości Umer oraz Kaniów. Na koniec proponujemy jazdę kon-
ną, przejażdżkę bryczką lub - zimą - na saniach w miejscowej stajni „Elbara”,  
w miejscowości Kołomań. Na obiado-kolację zapraszamy do gospody „Chata”, 
gdzie goście uraczeni zostaną regionalnymi potrawami (cena posiłku ok. 20 zł).
Koszt tak proponowanego spędzenia weekendu na terenie Lokalnej Grupy 
Działania „Dorzecze Bobrzy” szacuje się na 200 zł za jedną osobę.

Dąb „Bartek” w Zagnańsku




