
Âwi´tokrzyskie – Miejsce Mocy

Zapraszamy do magicznego i pe∏nego energii Regionu Âwi´to-
krzyskiego. Zapraszamy do Miejsc Mocy – miejsc, z których mo˝-
na „czerpaç garÊciami” moc duchowà, fizycznà i intelektualnà,
miejsc b´dàcych ogniskami atrakcji, które dajà si∏´ odwiedzajàcym. 

W poszukiwaniu si∏ duchowych p∏ynàcych z religii i miejsc kultu
mogà Paƒstwo odbyç w´drówk´ na Âwi´ty Krzy˝, do Ka∏kowa-Go-
dowa, szlakiem Cystersów i sanktuariów. Mo˝na zajrzeç do ustron-
nych enklaw ciszy i spokoju w Pustelni Z∏otego Lasu w Rytwianach,
przystanàç obok przydro˝nych kapliczek na Ponidziu oraz zajrzeç
do licznych mniejszych i wi´kszych Êwiàtyƒ i koÊcio∏ów. 

Mocà intelektualnà nape∏nià Paƒstwa podró˝e do historycz-
nych miejsc Ziemi Âwi´tokrzyskiej, obcowanie ze Êladami prze-
sz∏oÊci, ze skarbami, jakie pozostawili mieszkaƒcy tej ziemi. Cenne
zabytki architektury gromadzà w swych granicach m. in. miasta:
Sandomierz, Kielce, Piƒczów, czy te˝ Szyd∏ów. Teren ca∏ego Re-
gionu pokrywajà liczne zamki, pa∏ace i dwory (Ujazd, Kurozw´ki,
Sobków, Ch´ciny), a bogatà kultur´ i histori´ prezentujà interesu-
jàce muzea, izby pami´ci oraz wystawy. W swoistà podró˝ w czasy
Staropolskiego Okr´gu Przemys∏owego przeniosà Paƒstwa dosko-
nale zachowane zabytki techniki, a kontakt z tradycjami i obrz´da-
mi ludowymi zapewni Park Etnograficzny w Tokarni. 

Dzi´ki bogatej ofercie turystyki aktywnej i uzdrowiskowej
znajdà tu równie˝ Paƒstwo niewyczerpane êród∏o mocy fizycz-
nej. Nadszarpni´te si∏y doskonale zregenerujà nowoczesne
uzdrowiska w Busku i Solcu-Zdroju. Mocnych wra˝eƒ dostarczà
natomiast lotniska sportowe w Mas∏owie i Piƒczowie, oÊrodki
jazdy konnej, sp∏ywy kajakowe, wyciàgi narciarskie oraz ciekawe
imprezy plenerowe. Kontakt z pi´knà i nieska˝onà przyrodà za-
pewnià setki kilometrów szlaków turystycznych pieszych i rowe-
rowych oraz atrakcyjne zbiorniki wodne.

A to jest tylko namiastka atrakcji, które mogà Paƒstwo spo-
tkaç odwiedzajàc Region Âwi´tokrzyski. 

Zapraszamy!!!



Jaskinia Raj

Podró˝ujàc po Regionie
Âwi´tokrzyskim wystarczy
skr´ciç z trasy E-7 z Krako-
wa do Kielc, by znaleêç si´
w samym Êrodku Raju – naj-
pi´kniejszej jaskini w Polsce.
Przez wieki natura stworzy-
∏a pod ziemià zapierajàcy
dech w piersiach kompleks
korytarzy i komnat przy-
ozdobiony setkami stalag-
mitów, stalaktytów, stalagna-
tów i pizoidów o ró˝norod-
nych kszta∏tach i formach.
Specjalnie dla turystów udo-
st´pniona zosta∏a do zwie-
dzania 180-metrowa pod-

ziemna trasa turystyczna prezentujàca ten bajkowy, podziemny Êwiat.
Przy wejÊciu do jaskini zobaczyç mo˝na wystaw´ muzealnà z odtworzo-
nym obozowiskiem rodziny neandertalskiej z trzema naturalnej wielko-
Êci postaciami oraz szczàtkami prehistorycznych zwierzàt: mamuta, no-
soro˝ca w∏ochatego i niedêwiedzia jaskiniowego.

Jaskinia „Raj”

26-060 Checiny, ul. Dobrzàczka

rezerwacja wejÊç indywidualnych: tel./fax 041 346 55 18

rezerwacja wejÊç grupowych: tel. 041 366 30 15, fax 041 366 44 14

www.jaskiniaraj.pl

czynne: V–VIII wtorek-niedziela w godz. 10–17, IX–IV wtorek-niedziela

w godz. 10–17

Dàb „Bartek”

Liczàcy wg ró˝nych êróde∏ od 700 do 1000 lat dàb „Bartek” nale˝y do
najs∏ynniejszych i najcz´Êciej podziwianych przez turystów pomników
przyrody w Polsce. Jak g∏oszà legendy cz´sto odpoczywali pod nim
polscy królowie jak Boles∏aw Krzywousty, Kazimierz Wielki czy te˝
Jan III Sobieski, który mia∏ ukryç w dziupli pot´˝nego d´bu królew-
skie skarby. Do dziÊ s´dziwy „Bartek” imponuje swymi rozmiarami:
ma 30 m wysokoÊci, blisko 10 m obwodu i ponad 3 m Êrednicy. Tu˝
obok zobaczyç mo˝na „syna Bartka” – m∏ody dàb posadzony podczas
obchodów 1000-lecia Paƒstwa Polskiego. 

www.zagnansk.pl 

Âwi´ty Krzy˝

Gór´ ¸ysiec – wspó∏czeÊnie znanà jako
Âwi´ty Krzy˝ – przed wiekami szcze-
gólnie upodoba∏y sobie czarownice.
Podczas organizowanych przez nie sa-
batów odprawiane by∏y tajemne gus∏a,
trwa∏a piekielna zabawa i taƒce. Tak
mówià ludowe przekazy, natomiast
o fakcie istnienia tu miejsca kultu po-
gaƒskiego Êwiadczà pozosta∏oÊci ka-
miennego wa∏u kultowego z ok. VIII w.
otaczajàcego szczyt góry.
W dzisiejszych czasach Âwi´ty Krzy˝ to
miejsce s∏ynàce w Polsce i poza jej gra-
nicami z klasztoru pobenedyktyƒskiego
oraz przechowywanych w nim Relikwii
Drzewa Krzy˝a Âwi´tego. Klasztor, b´-
dàcy obecnie pod opiekà Misjonarzy
Oblatów, szczyci si´ bogatà 1000-letnià
historià. Przybywajàcy tu turyÊci i piel-

grzymi mogà zwiedziç klasycystyczny koÊció∏ z XVIII w. oraz kaplic´ OleÊnickich, w której znajdujà si´ relikwiarz z czàstkami drzewa Krzy˝a Âwi´-
tego, a w jej podziemiach krypta grobowa. Warto wstàpiç do Muzeum Misyjnego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej oraz zobaczyç Wystaw´
Âwi´tokrzyskiego Parku Narodowego. Po trudach zwiedzania istnieje mo˝liwoÊç skorzystania z kuchni klasztornej, a w starej aptece – obecnie ka-
wiarence, prócz kawy i herbaty mo˝na nabyç tradycyjne leki zio∏owe. 

Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzy˝a Âwi´tego oraz

Muzeum Misyjne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej 

Âwi´ty Krzy˝ 1, 26-004 Bieliny, gmina Nowa S∏upia, tel. 041 317 70 21, www.swietykrzyz.pl

Muzeum czynne w dni powszednie 9.00–12.00 i 13.00–16.00, niedziela 12.00–16.00.

Zespó∏ Klasztorny na Êwi´tym Krzy˝u

zwiedzanie w dni robocze w godz. 9.00–12.30 i 13.00–17.00, a w niedziele i Êwi´ta w godz. 13.00–17.00
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Góry Pieprzowe
i Wàwóz Królowej
Jadwigi

Liczàce oko∏o 500 mln lat
Góry Pieprzowe swà nazw´
zawdzi´czajà kolorowi ska∏y,
z której sà zbudowane. Tzw.
∏upki ilaste pod wp∏ywem
czynników atmosferycznych
utleni∏y si´ i pokruszy∏y
przypominajàc swym wyglà-
dem pieprz. Obecnie tworzà
unikatowy w Europie rezer-
wat geologiczno-przyrodni-
czy na terenie, którego do-
minuje dzika ró˝a i granato-
wo owocujàce ja∏owce. Stàd
te˝ roztacza si´ pi´kny wi-
dok na dolin´ Wis∏y oraz
skarp´ Starego Miasta. Dru-
gim cennym obiektem przy-
rodniczym w Sandomierzu
jest g∏´boki, miejscami na
10 m, i d∏ugi na 400 m, les-
sowy Wàwóz Królowej Ja-
dwigi. To w∏aÊnie t´dy prze-
chadza∏a si´ urodzona ok.
1374 roku Królowa Jadwiga
goszczàc w Sandomierzu.

Rejsy statkiem po WiÊle

Niecodziennych wra˝eƒ i widoków dostarczy ka˝demu turyÊcie po-
dró˝ statkiem po WiÊle. Podczas rejsu mo˝na podziwiaç urzekajàcà
panoram´ Sandomierza po∏o˝onego na wysokiej skarpie. Niezapo-
mnianych wspomnieƒ dostarczà dwugodzinne „Rejsy o zachodzie
s∏oƒca” z postojem w doskona∏ym miejscu widokowym, gdzie mo˝na
zorganizowaç ognisko lub grilla. Ponadto bezpoÊredni kontakt z przy-
rodà oraz nadbrze˝nymi pejza˝ami zapewniajà ca∏odziennie sp∏ywy
Êrodkowym prze∏omem Wis∏y z Sandomierza do Baranowa lub Anno-
pola, podczas których przewodnik przybli˝a histori´ mijanych miejsc. 

Punkt Informacji Turystycznej 

Oddzia∏ PTTK w Sandomierzu

ul. Rynek 12, 27-600 Sandomierz, tel. 015 832 23 05, tel./fax 015 832 26 82

www.pttk-sandomierz.pl

Sandomierz 

Zlokalizowane na siedmiu wzgórzach
Êredniowieczne miasto Sandomierz na-
le˝y do najpi´kniejszych i najstarszych
w Polsce. Zachowa∏o si´ tu ponad 120
zabytków architektury z ró˝nych epok.
Do najwy˝szej klasy zaliczane sà: Êre-
dniowieczny uk∏ad urbanistyczny mia-
sta z renesansowym ratuszem w cen-
trum rynku oraz jeden z najstarszych
obiektów ceglanych na naszego kraju –
koÊció∏ Êw. Jakuba. Czasy Króla Kazi-
mierza Wielkiego (XIV w.) pami´tajà:
Zamek Królewski – obecnie siedziba
Muzeum Okr´gowego, Brama Opatow-
ska – jedyna zachowana do dziÊ brama
w systemie obwarowaƒ murów obron-
nych oraz katedra z XIV w. z cennymi
freskami bizantyjsko-ruskimi wewnàtrz.
W póênorenesansowym Collegium Go-

stomianum z XVII w. od ponad 400 lat funkcjonuje jedna z najstarszych szkó∏ Êrednich w kraju, a Dom D∏ugosza – doskonale zachowany przyk∏ad
gotyckiego domu mieszkalnego – mieÊci wewnàtrz bogate zbiory Muzeum Diecezjalnego. Na turystów czeka równie˝ oko∏o 470-metrowa Podziem-
na Trasa Turystyczna. W ciep∏e i s∏oneczne dni na rynku i w kamienicy OleÊnickich zobaczyç mo˝na pokazy walk rycerskich, taƒców dworskich oraz
„˚ywych szachów”, a co roku w pierwszych dniach lipca w mieÊcie odbywa si´ Mi´dzynarodowy Turniej Rycerski o Miecz Zawiszy Czarnego. 

Punkt Informacji Turystycznej

Oddzia∏ PTTK w Sandomierzu, ul. Rynek 12, 27-600 Sandomierz, tel. 015 832 23 05, tel./fax 015 832 26 82, www.pttk-sandomierz.pl

Urzàd Miejski w Sandomierzu

Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, tel. 015 644 01 00, fax 015 644 01 01, www.sandomierz.pl
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Zamek „Krzy˝topór” 

Wzniesiony przez Wawrzyƒca Senesa w latach 1631-1644 zamek
„Krzy˝topór” w Ujeêdzie by∏ do czasu wybudowania Wersalu naj-
wi´kszà budowlà pa∏acowà w Europie. Fundator tego „palazzo in for-
tezza” – pa∏acu w fortecy – wojewoda sandomierski Krzysztof Osso-
liƒski chcia∏ olÊniç wspó∏czeÊnie mu ˝yjàcych. I tak monumentalny ze-
spó∏ pa∏acowy wbudowany w pi´ciobocznà bastionowà fortec´ wznie-
siony zosta∏ na wzór kalendarza. Posiada∏ tyle okien ile dni w roku, ty-
le komnat ile tygodni, tyle wielkich sal ile miesi´cy oraz baszt ile pór
roku. Konie w stajniach jada∏y z marmurowych ˝∏obów przeglàdajàc
si´ w kryszta∏owych lustrach, a rol´ sufitu jednej z sal spe∏nia∏o akwa-
rium, w którym p∏ywa∏y egzotyczne rybki. Na zamek zajmujàcy po-
wierzchni´ 1,3 ha i kubaturze 70 000 m3 Ossoliƒski wyda∏ kwot´ 3 mln
ówczesnych z∏otych polskich. Obecnie zachwycajàce swym pi´knem
i wielkoÊcià ruiny „Krzy˝toporu” o˝ywajà podczas licznie organizo-
wanych tu turniejów i pokazów walk rycerskich. 

Zamek Krzy˝topór w Ujeêdzie, gmina Iwaniska

tel. 015 860 11 33, czynny: od 8.00 do zmroku

www.krzyztopor.pl 

Ch´ciny 

Ch´ciny zlokalizowane
sà w niewielkiej odle-
g∏oÊci od Kielc, na tra-
sie Warszawa – Kraków.
O ich rozwoju zadecy-
dowa∏y przede wszyst-
kim z∏o˝a cennych
kruszców: o∏owiu, sre-
bra oraz miedzi. 
W malowniczej panora-
mie miasta królujà ruiny
zamku gotyckiego wy-
budowanego oko∏o
1300 r. na wynios∏ej gó-
rze, zwanej Zamkowà.

Spotkaç w nim mo˝na ducha dawnej mieszkanki zamku – Królowej Bo-
ny albo trafiç na jeden z licznie organizowanych tu turniejów rycerskich. 
W tym historycznym miasteczku znajduje si´ równie˝ szereg innych
zabytkowych obiektów. Godnymi polecenia sà m. in.: wczesnobaroko-
wy klasztor s. Bernardynek, koÊció∏ i klasztor Franciszkanów ufundo-
wany przez Kazimierza Wielkiego w 1368 roku, koÊció∏ parafialny
wzniesiony w I po∏owie XIV w. oraz renesansowy budynek dawnej
karczmy zwany Niemczówkà. 
Warto wiedzieç, i˝ niegdyÊ Ch´ciny licznie zamieszkiwa∏a ludnoÊç po-
chodzenia ˝ydowskiego, czego Êwiadectwem jest póênorenesansowa
synagoga wybudowana w po∏. XVII w. oraz kirkut. 

Urzàd Gminy i Miasta w Ch´cinach

Plac 2-go Czerwca 4, 26-060 Ch´ciny, tel. 041 315 10 06, zamek: tel. 0 602 503 473

czynne: IV–X 9.00–17.00, www.checiny.pl

Krzemionki
k/Ostrowca Âw.

Na terenie rezerwatu ar-
cheologicznego o po-
wierzchni blisko 350 ha
zobaczyç mo˝na wyjàt-
kowo dobrze zachowa-
ny krajobraz nakopal-
niany: ha∏dy i leje poszy-
bowe oraz znakomicie
zrekonstruowanà archi-
tektur´ podziemi sprzed
5-4 tys. lat. Dzi´ki blisko
500-metrowej podziem-

nej trasie turystycznej odwiedzajàcy to miejsce turyÊci mogà przeÊledziç
prawie wszystkie techniki wydobywania krzemienia pasiastego i zoba-
czyç unikatowe na skal´ Êwiatowà kopalnie komorowe. Obecnie prócz
zachowanego kompleksu kopalƒ znajdujà si´ tu: rekonstrukcja szybu
i obozowiska przyszybowego oraz rekonstrukcja wioski neolitycznej
z cha∏upami spo∏ecznoÊci kultur pucharów lejkowatych i amfor kuli-
stych. Teren ten jest równie˝ miejscem interesujàcych lekcji muzealnych. 

Muzeum i Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy

Krzemionki k. Ostrowca Âw., 27-400 Ostrowiec Âwi´tokrzyski

tel. 041 262 09 78; fax 041 265 36 51

czynne: IV, X poniedzia∏ek – sobota 9.00–16.00; niedziela 11.00–16.00; V, VI po-

niedzia∏ek – piàtek 9.00 18.00, sobota 9.00–17.00, niedziela 11.00–17.00; VII,

VIII poniedzia∏ek – piàtek 9.00–18.00, sobota 9.00–19.00, niedziela 11.00–19.00;

IX poniedzia∏ek – piàtek 9.00–18.00, sobota 9.00–17.00, niedziela 11.00–17.00;

XI–III poniedzia∏ek – sobota 9.00–15.00, niedziela 11.00–15.00

www.krzemionki.pl 

JuraPark
Ba∏tów

Niepowtarzalnà okazj´ zoba-
czenia i obcowania z naturalnej
wielkoÊci prehistorycznymi ga-
dami daje wizyta w najwi´kszym tego typu w Polsce Parku Jurajskim. Na
oko∏o 3-hektarowym obszarze w miejscowoÊci Ba∏tów ko∏o Ostrowca
Âwi´tokrzyskiego stoi ponad 40 modeli dinozaurów. Najwi´kszy z nich
– sejsmozaur – posiada blisko 47 m d∏ugoÊci. Zwiedzanie parku u∏atwia
specjalnie wytyczona i opisana Êcie˝ka przybli˝ajàca wszystkie okresy
geologiczne od kambru a˝ po neolit. Wst´pujàc do Muzeum Jurajskie-
go zwiedzajàcy mogà podziwiaç skamienia∏oÊci z tego okresu. Dla naj-
m∏odszych turystów zosta∏ przygotowany plac zabaw, gdzie wÊród ró˝-
nych atrakcji na dzieci czeka odkopywanie szkieletu kilkunastometrowe-
go tyranozaura i warsztaty geologiczno-plastyczne. Pobyt w Ba∏towie
uatrakcyjniajà sp∏ywy tratwami rzekà Kamiennà, oferta OÊrodka Jazdy
Konnej „W Krainie Koni”, „Zwierzyniec Ba∏towski”, a zimowà porà
nowopowsta∏e wyciàgi narciarskie. 

JuraPark Ba∏tów

27-423 Ba∏tów 8a (12 km na pó∏noc od Ostrowca Âw.)

informacja i rezerwacje: tel. 041 264 14 21, tel./fax 041 264 14 20

www.juraparkbaltow.pl

czynne: IV, IX, X poniedzia∏ek – piàtek 9.00–17.00;  sobota – niedziela, 10.00–18.00;

V, VI poniedzia∏ek – piàtek 9.00–17.00; sobota – niedziela, 10.00– –19.00;

VII, VIII poniedzia∏ek – piàtek 10.00–19.00; sobota – niedziela 9.00–21.00

„Zwierzyniec Ba∏towski”

rezerwacja: 041 264 14 20, 264 14 21

Sp∏ywy tratwami, 27-423 Ba∏tów 55

tel. 041 264 12 93, czynne: IV–X w godz. 9.00–17.00

www.baltow.info
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Muzeum im. Przypkowskich
w J´drzejowie

Przy rynku, w dwóch kamieniczkach
z XVIII w., mieÊci si´ muzeum zegarów
za∏o˝one i prowadzone przez rodzin´
Przypkowskich. Posiada bogate i zró˝ni-
cowane zbiory setek zegarów s∏onecz-
nych i przyrzàdów gnomonicznych, roz-
maite przyrzàdy do mierzenia czasu:
klepsydry, zegary ogniowe i mechaniczne
a tak˝e przyrzàdy astronomiczne. Uzna-
je si´, i˝ jest to trzeci taki zbiór na Êwie-
cie po Oxfordzie i Chicago. W dziale sta-
rodruków liczàcym oko∏o 600 tomów do
najcenniejszych nale˝y dzie∏o Kopernika
z 1566 r. „De revolutionibus orbium co-
elestium”, oraz egzemplarze z autografa-
mi Heweliusza, Kartezjusza i Huyghen-
sa. Godnà uwagi jest ponadto kolekcja
grafik i ekslibrisów liczàca oko∏o 25.000
dzie∏ powsta∏ych od XVI do XX w. oraz
zachowane wn´trza domu Przypkow-
skich wype∏nione zbiorami sztuki. 

Muzeum im. Przypkowskich

Pl. T. KoÊciuszki 7/8, 28-300 J´drzejów

tel. 041 386 24 45, 041 386 11 56

czynne: wtorek – niedziela, 16 IV – 15

X w godz. 8.00–16.00, 16 X – 15 IV

w godz. 8.00 – 15.00

www.muzeum.jedrzejow.pl

WiÊlica – oddech wieków

Le˝àca na Ponidziu WiÊlica istnieje
przynajmniej od IX w. Legendy mó-
wià, ˝e jej za∏o˝ycielem by∏ ksià˝´
WiÊlimir, którego imi´ da∏o nazw´
tej miejscowoÊci. WiÊlica by∏a jed-
nym z grodów paƒstwa WiÊlan, któ-
re zosta∏o w 990 r. wcielone przez
Mieszka I do jego Polaƒskiej dziedzi-
ny. Niektóre êród∏a podajà, i˝ ksià˝´
paƒstwa WiÊlan przyjà∏ tu chrzest
w 880 roku. Do dnia dzisiejszego za-
chowa∏a si´ gipsowa misa chrzcielna

o Êrednicy 4,5 m i g∏´bokoÊci 37 cm s∏u˝àca do chrztu zbiorowego. Nad
miasteczkiem góruje wzniesiona przez Kazimierza Wielkiego kolegiata,
dziÊ Bazylika Mniejsza. Dzi´ki romaƒsko-gotyckiej figurze Matki Bo˝ej
zwanej Madonnà ¸okietkowà z 1300 r. znana jest jako Sanktuarium Mat-
ki Bo˝ej WiÊlickiej. Pod posadzkà gotyckiego koÊcio∏a odnaleziono relik-
ty dwóch romaƒskich Êwiàtyƒ z XII i XIII w. oraz s∏ynnà posadzk´ wi-
Êlickà tzw. „P∏yt´ Orantów” datowanà na 1170 r. – unikalne w skali euro-
pejskiej. W 1347 r. w WiÊlicy og∏oszono tzw. Statuty WiÊlickie – by∏a to
pierwsza polska kodyfikacja prawa. W obr´bie zabytkowego uk∏adu
urbanistycznego na uwag´ zas∏ugujà m.in.: Dom D∏ugosza z 1460 r.,
w którym mieÊci si´ Muzeum Regionalne i gotycka dzwonnica.

Muzeum Regionalne – Dom D∏ugosza

ul. Plac Solny 32, 28-160 WiÊlica, tel. 041 379 21 64, 0 508 869 366

czynne: Êroda – niedziela 9.00–16.00, www.muzeum.wislica.pl 

Sanktuarium Matki Bo˝ej WiÊlickiej zw. ¸okietkowà 

ul. D∏ugosza 26, 28-160 WiÊlica, tel. 041 379 20 39

www.kielce.opoka.org.pl/dekanaty/sanktuaria/wislica.html

Zespó∏ Pa∏acowy
w Kurozw´kach 

W 2 po∏owie XIV w. w Kuro-
zw´kach zbudowany zosta∏ za-
mek znany z dokumentu z 1400
r. jako „castrum Curoswank”.
Na prze∏omie kolejnych stuleci
budowl´ wielokrotnie przebudo-
wywano nadajàc jej coraz bar-
dziej reprezentacyjny charakter,
by w koƒcu w XVIII w. za∏o˝e-
nie mieszkalno-obronne ca∏ko-
wicie przekszta∏ciç w barokowo-
-klasycystycznà rezydencj´.
Obecnie w zespole parkowo-pa-
∏acowym uwag´ przykuwa budy-
nek zamkowy a w nim bogato
zdobiona pi´cioosiowa fasada oraz kru˝gankowy dziedziniec. Warto
zwiedziç wn´trza kurozw´ckiego pa∏acu wraz z piwnicami oraz skorzy-
staç z noclegów w stylowych wn´trzach pa∏acu, Oran˝erii i Oficyny. Nie-
codziennà atrakcjà jest stado bizonów amerykaƒskich liczàce ponad 80
sztuk, które mo˝na oglàdaç z wn´trza wozu „safari bizon”. Mi∏oÊnicy ak-
tywnego wypoczynku mogà pojeêdziç konno, rowerem, zagraç w paint-
-ball lub spróbowaç swych si∏ na zje˝d˝alni linowej. Na ˝yczenie organi-
zowane sà równie˝ pokazy walk rycerskich, artylerii i dawnych taƒców. 

Pensjonat „Popielówka” Zespó∏ Pa∏acowy sp. z o.o.

ul. Zamkowa 3, Kurozw´ki, 28-200 Staszów

tel. 015 866 72 72, 015 866 72 71, fax 015 866 72 36, www.bizony.com 

czynne: w dni robocze w godz. 7.00–15.00

Opatów

W le˝àcym na Szlaku Bursz-
tynowym Opatowie dawne
czasy pozostawi∏y wiele cen-
nych pamiàtek. Najcenniej-
szym zabytkiem miasteczka
jest pami´tajàca okres ro-
maƒski kolegiata Êw. Marcina.
Do dziÊ dnia podziwiaç
w niej mo˝na romaƒskie
okienka tzw. biforia oraz de-
koracje w postaci fryzu. Na
szczególnà uwag´ zas∏ugujà umieszczone w lewej nawie transeptu na-
grobki rodziny Szyd∏owieckich z ciekawà p∏askorzeêbà z bràzu tzw. La-
mentem Opatowskim. Do tej trzynawowej Êwiàtyni zbudowanej na pla-
nie krzy˝a ∏aciƒskiego prowadzi droga przez renesansowà Bram´ War-
szawskà. Nieopodal koÊcio∏a po∏o˝ony jest rynek, na którym stoi przy-
sadzisty ratusz z prze∏omu XVI/XVII w. a pod rynkiem przebiega 400-
metrowa Podziemna Trasa Turystyczna, która powsta∏a z po∏àczenia
licznych wykonanych w skale lessowej piwnic. Po drugiej stronie rzeki
Opatówki warto zwiedziç klasztor oo. Bernardynów z barokowym ko-
Êcio∏em i interesujàcymi rzeêbami rokokowymi. 

Punkt Informacji Turystycznej, Oddzia∏ PTTK w Opatowie

Pl. Obroƒców Pokoju 18, 27-500 Opatów, tel. 015 868 27 78

www.free.ngo.pl/pttkopatow 

Parafia rzymsko-katolicka p. w. Êw. Marcina

ul. S. „Grota” Roweckiego 8, 27-500 Opatów, tel./fax 015 868 27 64

www.kolegiataopatow.sandomierz.opoka.org.pl

Zwiedzanie kolegiaty: niedziele i Êwi´ta: 13.30–16.30, dni powszednie: 10.00-–17.00
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Muzeum Zabawek i Zabawy 

Muzeum Zabawek i Zabawy istnieje w Kielcach od 1979 r. Od czerw-
ca 2006 roku ma nowà siedzib´ oraz nazw´. Najcenniejszà cz´Êç jego
zbiorów stanowià zabawki historyczne, wÊród których znaleêç mo˝na
m. in. lalki z prze∏omu XIX/XX w., pochodzàce z XIX wieku: ˝o∏nie-
rzyki o∏owiane, niemieckà miniaturowà maszyn´ do szycia, rzutnik na
szklane przezrocza, pokoiki dla lalek, zestawy mebelków lalkowych,
zagraniczne i polskie klocki. Najstarszym eksponatem Muzeum jest
niemiecka lalka woskowa z koƒca XVIII w.
Placówka posiada równie˝ interesujàce wystawy sta∏e takie jak: Weso-
∏a Gromada, Popo∏udniowa herbatka, Wystawa zabawek pluszowych,
Na babcinym strychu, Kolejka elektryczna, W Êwiecie motoryzacji,
wystawa klocków Lego, Âwi´tokrzyski stragan, Mój teatr itp.

Muzeum Zabawek i Zabawy

pl. WolnoÊci 2, 25 – 367 Kielce

tel. 041 34 440 78

tel./fax 041 34 448 19

www.muzeumzabawek.kielce.pl 

czynne: codziennie oprócz poniedzia∏ków w godz. 10.00–18.00

Karczówka 

Karczówka to malownicze wzgórze po∏o˝one w zachodniej cz´Êci
Kielc, na szczycie, którego znajduje si´ pi´kny pobernardyƒski klasz-
tor z XVII w. ufundowany przez biskupa Marcina Szyszkowskiego.
Wczesnobarokowy koÊció∏ wzniesiono w latach 1624 – 28, do które-
go w latach 1629 – 31 dobudowano klasztor z kru˝gankami oraz za-
budowania gospodarcze. W koÊcielnej kruchcie zachowa∏a si´ tablica
erekcyjna z 1626 roku. Wewnàtrz Êwiàtyni na szczególnà uwag´ zas∏u-
guje kaplica Êw. Barbary z interesujàcà barokowà rzeêbà patronki gór-
ników w o∏tarzu, wykonanà w 1664 roku z bry∏y galeny – rudy o∏owiu,
wydobytej nieopodal Karczówki. 
PoroÊni´te sosnowym lasem wzniesienie, b´dàce jednoczeÊnie rezer-
watem krajobrazowym, stanowi równie˝ doskona∏y punkt widokowy.
Podziwiaç z niego mo˝na panoram´ miasta, a przy dobrej pogodzie
dalsze pasma Gór Âwi´tokrzyskich.

Klasztor na Karczówce

25-602 Kielce, tel. 041 345 05 38

Msze Âwi´te – niedziele: 8.00, 10.00, 12.00, 18.00; dni powszednie: 8.00, 18.00

www.karczowka-pallotyni.kielce.opoka.org.pl

Muzeum Narodowe 

Siedzibà Muzeum Narodowego w Kielcach jest pa∏ac, nale˝àcy niegdyÊ
do biskupów krakowskich, ufundowany przez bpa Jakuba Zadzika
w latach 1637-1644. Pa∏ac biskupi jest najlepiej zachowanym obiektem
architektonicznym w Polsce z czasów Wazów. W salach na pi´trze za-
chowa∏y si´ oryginalne wn´trza, stropy belkowe, malowid∏a na stropach
i fryzy malowane na Êcianach. Na ty∏ach rezydencji odtworzono ogród
ozdobny, zwany w∏oskim, z XVII-wiecznym uk∏adem kwaterowym.
Dzia∏ajàce w pa∏acu Muzeum posiada ekspozycje sta∏e: Zabytkowe
wn´trza z XVII i XVIII w.; Dawne uzbrojenie europejskie i wschod-
nie; Sanktuarium Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego; Galeria malarstwa
polskiego i sztuki zdobniczej (m. in. P. Micha∏owski, J. Kossak,
J. Brandt, J. Che∏moƒski, J. Malczewski).

Muzeum Narodowe – Pa∏ac Biskupów Krakowskich

Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce

Kasa biletowa tel. 041 344 23 18, 344 40 14, www.muzeumkielce.net 

Czynne: wtorek 10.00–18.00, Êroda – niedziela 9.00–16.00

Katedra

W 1171 r. biskup Gedeon ufundowa∏ na Wzgórzu Zamkowym kolegiat´
pw. Wniebowzi´cia NMP. By∏a to Êwiàtynia w stylu romaƒskim. Na prze-
strzeni wieków, mia∏y tu miejsce liczne przebudowy i rozbudowy, dzi´ki
którym koÊció∏ przyjà∏ wyglàd wczesnobarokowej, trójnawowej bazyliki.
We wn´trzu kieleckiej katedry nale˝y zwróciç uwag´ na gotycki tryp-
tyk zwany „∏agiewnickim”, przedstawiajàcy koronacj´ Matki Bo˝ej
oraz postacie Êwi´tych Wojciecha i Stanis∏awa; polichromie z 1898 r.,
galenowà p∏askorzeêb´ Marii Panny oraz barokowy o∏tarz g∏ówny wg
projektu Fontany. 
We wn´trzu bazyliki znajduje si´ równie˝ s∏ynàcy ∏askami obraz Mat-
ki Boskiej ¸askawej Kieleckiej z Dzieciàtkiem. Dla turystów do zwie-
dzania udost´pniony zosta∏ skarbiec katedralny i podziemna krypta
grobowa biskupów kieleckich.

Katedra p. w. NajÊwi´tszej Marii Panny 

Plac Marii Panny 3, 25-013 Kielce, tel. 041 344 63 07, www.katedra.opoka.org.pl 

Katedr´ mo˝na zwiedzaç codziennie, w godz. 11.00–13.00

KIELCE – SERCE REGIONU
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Georaj 

Kielce uznawane sà za miasto o wybitnych walorach geolo-
gicznych, na terenie którego znajdujà si´ a˝ cztery rezerwaty
geologiczne. Najbardziej znany to rezerwat Kadzielnia,
utworzony w miejscu dawnego kamienio∏omu. Ochronie
podlegajà tu liczne skamienia∏oÊci korali, g∏owonogów, uni-
kalnych w Êwiecie ryb pancernych oraz ramienionogów. Po-
nadto zobaczyç mo˝na ciekawe przyk∏ady ró˝norodnych zja-
wisk tektonicznych, mineralizacyjnych i krasowych a wÊród
nich 26 jaskiƒ. W tym niezwyk∏ym miejscu znajduje si´ rów-
nie˝ kielecki amfiteatr malowniczo po∏o˝ony wÊród ska∏.
Rezerwat geologiczny „Âlichowice”, utworzony w celu za-
chowania odkrywki skalnej, przedstawia interesujàcy frag-
ment tektoniki hercyƒskiej Gór Âwi´tokrzyskich w postaci
charakterystycznie i silnie przefa∏dowanych ska∏ wapien-
nych. Zobaczyç tu mo˝na bardzo ciekawy profil geologiczny
z obalonym fa∏dem skalnym.
W le˝àcym na wschodnim kraƒcu Pasma Kadzielniaƒskiego
rezerwacie Wietrznia znajdujà si´ wapienie górnodewoƒskie
o zmiennej gruboÊci ∏awic, w których wyst´pujà szczàtki fau-
ny ramienionogów, koralowców, Êlimaków, ma∏˝y, trylobitów
liliowców i ryb pancernych.
Interesujàco prezentuje si´ równie˝ otoczony lasem rezerwat
Biesak – Bia∏ogon, w którym ochronie podlegajà wychodnie
ska∏ ordowickich i kambryjskich wykazujàce wiele ciekawych
zjawisk tektonicznych.

GeoPark Kielce

ul Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce

tel. 041 367 66 54, fax 041 367 65 83

www.geopark.pl

Kielce nocà 

Tych, którzy lubià wieczorne i nocne chwile sp´dzaç poza domem,
Kielce zapraszajà do odwiedzenia licznych kawiarenek posiadajàcych
swój niepowtarzalny klimat, pubów i dyskotek, restauracji, teatru, fil-
harmonii czy te˝ kin. Niezale˝nie od gustu i upodobaƒ, ka˝dy znajdzie
coÊ dla siebie. W gronie przyjació∏ i znajomych potaƒczy, pos∏ucha do-
brej muzyki, skorzysta z bogatej oferty restauracji serwujàcych oprócz
tradycyjnej polskiej kuchni równie˝ dania z kuchni ca∏ego Êwiata, obej-
rzy ciekawy film czy wys∏ucha koncertu Filharmonii Âwi´tokrzyskiej. 
Wszystkie miejsca majà swój urok i nieustannie zach´cajà swych goÊci
do wspólnej zabawy.

Informacja Turystyczna w Kielcach

Pl. Niepodleg∏oÊci 1 (Dworzec PKP) 25-506 Kielce

tel./fax 041 345 86 81, 367 64 36

www.um.kielce.pl/turystyka

Kieleckie Centrum Kultury 

Kieleckie Centrum Kultury to instytucja na trwa∏e wpisana w artystycz-
ny pejza˝ Êwi´tokrzyski majàca na swoim koncie wiele spektakularnych
koncertów, oper, musicali i spektakli teatralnych. W sk∏ad szerokiego
repertuaru wchodzà propozycje zarówno klasyczne, jak i wspó∏czesne
wykonywane przez wybitnych artystów polskich oraz zagranicznych.
Kieleckie Centrum Kultury posiada dwie sceny: du˝à, b´dàcà równo-
czeÊnie jednà z trzech najwi´kszych w Polsce, wyposa˝onà w dwie sce-
ny obrotowe oraz ma∏à scen´.
Dodatkowo w obiekcie tym swojà siedzib´ majà: Filharmonia Âwi´to-
krzyska, kielecki oddzia∏ Telewizji Polskiej, Galeria Sztuki Wspó∏cze-
snej „Winda” oraz Kielecki Teatr Taƒca. 

Kieleckie Centrum Kultury 

Plac Moniuszki 2 b, 25-334 Kielce

tel. 041 344 40 32, www.kck.com.pl
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Solec-Zdrój 

Uzdrowisko Solec-Zdrój, przyciàga coraz wi´cej kuracjuszy i turystów, a dzieje si´ to za sprawà nowych mo˝liwoÊci wypoczynku i leczenia. Wyst´-
pujàce w soleckich wodach du˝e st´˝enie zwiàzków siarki dwuwartoÊciowej i wysoka ich mineralizacja powodujà, ˝e sà one najsilniejszymi wodami
leczniczymi w Polsce, a nawet jednymi z najlepszych w Europie. W uzdrowisku leczy si´ schorzenia narzàdów ruchu oraz uk∏adu obwodowego i ner-
wowego, choroby kobiece, zatrucia metalami ci´˝kimi oraz schorzenia reumatyczne i ortopedyczno-urazowe.
W∏aÊnie tutaj powsta∏ nowy obiekt hotelowo-sanatoryjny „Malinowy Zdrój” bazujàcy na jednym z najsilniejszych uj´ç solankowych. Mo˝na w nim
skorzystaç z szerokiej gamy zabiegów odm∏adzajàcych, poprawiajàcych samopoczucie oraz upi´kszajàcych, do których nale˝à m. in. kàpiele pere∏-
kowe, kapsu∏a m∏odoÊci, masa˝e, hydromasa˝e, koloroterapia, aromaterapia, terapia algami i solà morskà, zabiegi uj´drniajàce cia∏o i twarz, relaks
w saunie fiƒskiej, parowej oraz zio∏owej.

Busko-Zdrój

Busko-Zdrój to jedno z najlepszych uzdrowisk polskich, którego najwi´kszym bogac-
twem jest woda siarczkowa i jodkowo-bromkowa. Leczy si´ tu choroby uk∏adu krà˝enia,
narzàdu ruchu, uk∏adu wegetatywnego, choroby skóry i kobiece. Pierwszy zak∏ad kàpie-
lowy w Busku – obecne sanatorium „Marconi” – zosta∏ uruchomiony 1 czerwca 1836 r.
i t´ dat´ uwa˝a si´ za poczàtek kurortu. ¸azienki wg projektu Henryka Marconiego zbu-
dowane sà w stylu klasycystycznym w otoczeniu zabytkowego parku. Podstawà kuracji sà
kàpiele siarczkowe i kuracja pitna. Tradycyjna hydroterapia wspomagana jest ca∏à gamà
zabiegów fizjoterapeutycznych oraz nowoczesnà aparaturà medycznà m. in. aquamassa-
ge, vacumed, platforma wibracyjna czy leczenie zimnem w komorach bàdê kabinach
kriogenicznych w temp. poni˝ej -120oC., dajàc wspania∏e efekty lecznicze.
Oprócz zabiegów leczniczych mo˝na skorzystaç z zabiegów upi´kszajàcych i odm∏adza-
jàcych typu SPA i Wellness przywracajàcych harmoni´ cia∏a i ducha. W szerokiej ofercie
uzdrowiska znajdujà si´: kapsu∏a m∏odoÊci, masa˝e, kàpiele, ok∏ady z b∏ota z Morza Mar-
twego, opalanie natryskowe, zabiegi relaksacyjne podczas muzykoterapii i w grocie sol-
no-jodowej. Warto pami´taç o zabraniu stroju wieczorowego. Sala koncertowa Sanato-
rium „Marconi” niemal codziennie rozbrzmiewa muzykà. Co roku majà tu miejsce du˝e
wydarzenia artystyczne: Mi´dzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz, Bu-
skie Spotkania z Folklorem, Lato z Chopinem.

Malinowy Zdrój – Solec SPA

ul. LeÊna 7, 28-131 Solec-Zdrój

tel. 041 370 40 00, 370 40 03 

www.malinowyzdroj.pl

e-mail: recepcja@malinowyzdroj.pl

ZDROJE ZDROWIA I URODY
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„Uzdrowisko Busko – Zdrój” S. A.

ul. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój

tel. 041 370 32 00, tel./fax 041 378 41 54, www.uzdrowisko-busko-zdroj.com.pl

e-mail: dyrekcja@uzdrowisko-busko-zdroj.com.pl

Sanatorium „W∏ókniarz”

ul. Rokosza 1, 28-100 Busko-Zdrój

Rezerwacja: tel. 041 378 10 16, 041 378 30 41, fax 041 378 10 18

www.wlokniarz.pl , e-mail: sekretariat@wlokniarz.pl

Sanatorium „Willa Zielona” 

ul. 1-go Maja 39, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 041 370 32 73

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny 

ul. F. Rzewuskiego 8, 28-100 Busko-Zdrój

Rezerwacja: tel. 041 378 03 85; Centrala: tel. 041 378 24 17 

Recepcja: tel. 041 378 09 00

www.21wszur.pl

e-mail: rezerwacja@21wszur.pl

Sanatorium „Nida-Zdrój” Sp z o.o.

ul. Rzewuskiego 9, 28-100 Busko-Zdrój

tel. 041 378 24 91~3, tel./fax 041 378 37 72

www.sanatoria.com.pl

e-mail: nida@sanatoria.com.pl

Uzdrowisko Solec-Zdrój 

ul. 1-go Maja 1, 28-131 Solec-Zdrój

tel. 041 377 60 17

www.uzdrowiskosolec.pl

e-mail: info@uzdrowiskosolec.pl



HISTORYCZNE MIASTA I MIASTECZKA

Koƒskie

Koƒskie znane ju˝ od XI w., zwiàzane by∏y z rodem Odrowà˝ów a od
XVII w. Ma∏achowskich. W jego centrum zachowa∏o si´ jedno z cie-
kawszych za∏o˝eƒ parkowych w Polsce z tzw. ma∏à architekturà ogro-
dowà z II po∏. XVIII i I po∏. XIX stulecia. Mo˝na tu zobaczyç Oran-
˝eri´ Egipskà, Âwiàtyni´ Greckà, Domek Wnucz´tów, altany, gloriett´
i ogrodzenia z basztami. W parku rosnà liczne okazy drzew pomniko-
wych (lipy, d´by), wÊród których zlokalizowany jest zespó∏ pa∏acowy
sk∏adajàcy si´ z dwóch pó∏kolistych skrzyde∏. Tu˝ obok parku w miej-
scowym Oddziale PTTK znajduje si´ Izba Pami´ci i Tradycji Ziemi
Koneckiej eksponujàca pamiàtki zwiàzane z Ziemià Koneckà W ryn-
ku warto zwiedziç póênogotycki koÊció∏ Êw. Miko∏aja z prze∏omu XV
i XVI w., a w nim zobaczyç interesujàcy zegar s∏oneczny z 1621 r.

Punkt Informacji Turystycznej i Izba Pami´ci i Tradycji Ziemi Koneckiej 

Oddzia∏ PTTK w Koƒskich

ul. Zamkowa 7, 26-200 Koƒskie, tel. 041 372 31 70 

www.pttkkonskie.pl 

Izbia Pami´ci i Tradycji czynna: poniedzia∏ek – piàtek 10.00–16.00

Nowy Korczyn 

Nowy Korczyn, które-
go za∏o˝ycielem by∏
ksià˝´ Boles∏aw Wsty-
dliwy, stanowi w dzi-
siejszych czasach do-
skona∏y przyk∏ad ma-
∏omiasteczkowej archi-
tektury. W jego pano-
ramie dominujà dwa
niezwyk∏e koÊcio∏y –
nowokorczyƒska fara

i dawny klasztor franciszkanów. Fara wybudowana w XVI w. swój obec-
ny wyglàd zawdzi´cza przeprowadzonej na poczàtku XVII w. gruntow-
nej przebudowie. Uwag´ zwraca pi´kna manierystyczna fasada zachod-
nia, barokowy o∏tarz g∏ówny, sklepienie ozdobione dekoracjà stiukowà
oraz zachowany fragment póênogotyckiego tryptyku, przedstawiajàcy
Op∏akiwanie Chrystusa.
Dawny klasztor Franciszkanów zosta∏ wzniesiony w drugiej po∏. XIII
w. z fundacji Boles∏awa Wstydliwego i jego ˝ony Kingi., a nast´pnie
rozbudowany w XIV w. przez Kazimierza Wielkiego. We wn´trzu
Êwiàtyni podziwiaç mo˝na gotyckie i barokowe polichromie.
Interesujàcym obiektem – Êwiadectwem czasów, kiedy to w Nowym
Korczynie po∏ow´ mieszkaƒców stanowi∏a ludnoÊç ˝ydowska – sà ru-
iny klasycystycznej synagogi z koƒca XVIII w. 

Urzàd Gminy Nowy Korczyn

ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn, tel. 041 377 10 03

www.nowykorczyn.pl 

e-mail: gmina@nowykorczyn.pl

Piƒczów – Sarmackie
Ateny 

Piƒczów – serce Ponidzia,
miejscowoÊç po∏o˝ona nad
Nidà, zakupiona i rozbudowa-
na przez biskupa krakowskie-
go Zbigniewa OleÊnickiego
mia∏a staç si´ rodowà siedzibà
OleÊnickich. Miko∏aj OleÊnic-
ki uczyni∏ z Piƒczowa oÊrodek
reformacji w Ma∏opolsce.

W Piƒczowie, siedzibie arian – braci polskich, dokonano pierwszego
i najpi´kniejszego przek∏adu na j´zyk polski Biblii zwanej brzeskà, ra-
dziwi∏∏owskà lub piƒczowskà. Od XVII w. Piƒczów by∏ „stolicà” ordy-
nacji piƒczowskiej za∏o˝onej przez ród Myszkowskich. Tu prowadzi∏
swój warsztat kamieniarski florentczyk Santi Gucci – nadworny archi-
tekt i serwitor królewski Stefana Batorego. 
W tutejszym gimnazjum kszta∏ci∏ si´ póêniejszy proboszcz Krzy˝ano-
wic i Piƒczowa, wspó∏twórca konstytucji 3 maja Hugo Ko∏∏àtaj. Godne
zobaczenia sà: popauliƒski zespó∏ klasztorny, koÊció∏ i klasztor reforma-
tów, renesansowa synagoga, pa∏ac wielopolskich, Dom na Mirowie zwa-
ny „drukarnià ariaƒskà”. Ze wzgórza Êw. Anny, na którym znajduje si´
wykonana z miejscowego „piƒczaka” wg projektu Gucciego, wolnosto-
jàca kaplica kopu∏owa, rozpoÊciera si´ widok na meandry Nidy i ∏àki, na
których znajdowa∏a si´ szko∏a szybowcowa. W Piƒczowie zlokalizowa-
na jest stacja Kolejki Wàskotorowej „Ciuchcia Expres Ponidzie”.

Informacja Turystyczna

Muzeum Regionalne, Pi∏sudskiego 2a, tel. 041 357 24 72

www.muzeumitpinczow.eu, e-mail: mrpinczow@wp.pl

Szyd∏ów – polskie Carcassonne 

Szyd∏ów, z powodu doskonale zachowanego Êredniowiecznego uk∏adu
urbanistycznego oraz murów miejskich, ju˝ przed laty zyska∏ miano
polskiego „Carcassonne”. Wykonane z lokalnego wapienia w XIV
wieku mury mierzy∏y 1080 m d∏ugoÊci do 1,8 m szerokoÊci. Dodatko-
wym zabezpieczeniem miasta oraz zamku, wybudowanego na zlecenie
Kazimierza Wielkiego ok. 1354 roku, wzd∏u˝ po∏udniowego odcinka
murów, by∏a fosa, której resztki zachowa∏y si´ do dzisiaj. Po dziÊ dzieƒ
podziwiaç mo˝na Sal´ Rycerskà, Skarbczyk, w którym mieÊci si´ Mu-
zeum Regionalne oraz Bram´ Krakowskà. Na pó∏noc od rynku stoi
póênogotycka synagoga wzniesiona przed 1564 r., gdzie obecnie mie-
Êci si´ gminny oÊrodek kultury.

Muzeum Regionalne

ul. Szkolna 8, 28-225 Szyd∏ów, tel. 041 354 51 46

czynne: V – IX wtorek-piàtek 7.30–15.30, sobota – niedziela 10.00–14.00;

X – IV poniedzia∏ek-piàtek 7.30–15.30

www.szydlow.pl

Gminne Centrum Kultury – dawna Synagoga 

ul. Targowa 3, 28-225 Szyd∏ów, tel. 041 35 45 313
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Chmielnik

Chmielnik jako miejscowoÊç pojawia si´ w dokumentach w bardzo
dramatycznym momencie historii Polski. 18 marca 1241 r., podczas
najazdu Tatarów na jego przedpolu odby∏a si´ „Chmielnicka” bitwa,
uznana za jeden z wi´kszych bojów XIII-wiecznej Europy. Z historià
miasta wià˝à si´ równie˝ dzieje spo∏ecznoÊci ˝ydowskiej, czego Êwia-
dectwem jest synagoga wzniesiona prawdopodobnie w latach 1633-34.
Od kilku lat w Chmielniku w po∏owie czerwca odbywa si´ du˝a cy-
kliczna impreza „Spotkania z Kulturà ˚ydowskà”. 
Obecnie przybywajàcy do miasteczka turyÊci podziwiaç mogà Chmiel-
nicki Rynek z XIX w. oraz mieszczaƒskie i czynszowe kamienice po-
siadajàce sklepienia ∏ukowe ze wspornikami. Ponadto warto zwróciç
uwag´ na koÊcio∏y: parafialny wybudowany w latach 1730-1783 oraz
postawiony w miejscu dawnej drewnianej Êwiàtyni koÊció∏ z XVI w.

Urzàd Miasta i Gminy w Chmielniku

Plac KoÊcielny 5, 26-020 Chmielnik

tel./fax 041 354 32 73, 354 22 78, 354 21 81, 354 20 29

www.chmielnik.com, e-mail: umig@chmielnik.com

Stopnica 

Stopnica, niewielkie miasteczko le˝àce w Powiecie Buskim, za czasów
Kazimierza Wielkiego, by∏a jednym z Miast Królewskich. Obecnie
w rynku zobaczyç mo˝na wybudowany w 1362 roku koÊció∏ fundacji
Kazimierza Wielkiego. Gotycki koÊció∏ – stopnicka fara p. w. ÊÊ. Piotra
i Paw∏a – nale˝àcy do serii baryczkowskiej. Murowana z ciosów ka-
miennych fara, posiada prostokàtny korpus z dwoma filarami i wielo-
boczne prezbiterium. Do Êwiàtyni przylegajà dwie kaplice – póênogo-
tycka i wczesnobarokowa. W jej wn´trzu szczególnà uwag´ nale˝y
zwróciç na sklepienie z zachowanymi oryginalnymi ˝ebrami, zwornika-
mi i wspornikami. KoÊció∏ mimo powa˝nych zniszczeƒ, jakich dozna∏
podczas II wojny Êwiatowej, zachowa∏ swój dawny, oryginalny wyglàd. 

Urzàd Gminy w Stopnicy

ul. KoÊciuszki 2, 28-130 Stopnica, tel. 041 377 98 00, 377 98 10

www.stopnica.pl 

Bodzentyn

S∏ynàce w Polsce z targów koƒskich miasteczko Bodzentyn nale˝y
do najcz´Êciej odwiedzanych miejscowoÊci turystycznych w sercu Gór
Âwi´tokrzyskich. Miasto zosta∏o za∏o˝one przez biskupa krakowskie-
go Bodzant´ w 1355 r. Biskup Florian z Mokrska w XIV w. zabezpie-
czy∏ Bodzentyn murami obronnymi i wzniós∏ zamek na wysokiej skar-
pie. Król W∏adys∏aw Jagie∏∏o sp´dzi∏ w nim dwa dni w 1410 r. odby-
wajàc pielgrzymk´ na Âwi´ty Krzy˝ w drodze pod Grunwald. W XV
w. wzniesiony zosta∏ drugi z najcenniejszych obiektów Bodzentyna
gotycki koÊció∏ obecnie kolegiata pw. Wniebowzi´cia NPM i Êw. Stani-
s∏awa. W bogatych wn´trzach Êwiàtyni podziwiaç mo˝na tryptyk bo-
dzentyƒski z pocz. XVI w. autorstwa ucznia Wita Stwosza Marcina
Czarnego oraz renesansowy o∏tarz z obrazem namalowanym przez
Pietro degli Ingannati (Petrus Venetus) w 1546 r. na polecenie Zyg-
munta Starego dla Katedry Wawelskiej jako o∏tarz g∏ówny. Przy ulicy
3 Maja 13 warto zwiedziç zabytkowà zagrod´ Czernikiewiczów z 1897 r.
– punkt etnograficzny Muzeum Wsi Kieleckiej.

Urzàd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn

tel. 041 31 15 010, 31 15 511, www.bodzentyn.ugm.pl 

Raków

Miasteczko Raków za∏o˝y∏ w 1567 r. kasztelan ˝arnowski – Jan Sie-
nieƒski – wyznawca nauki Kalwina. Nada∏ on mieszkaƒcom liczne
przywileje i pozwoli∏ na swobod´ religijnà. Dzi´ki temu do Rakowa za-
cz´li Êciàgaç t∏umnie rzemieÊlnicy, przybyli te˝ najwybitniejsi przedsta-
wiciele myÊli ariaƒskiej tzw. Bracia Polscy. Powo∏ano Akademi´ Ra-
kowskà skupiajàcà wybitne osobistoÊci Êwiata nauki. W 1638 r. fala
kontrreformacji doprowadzi∏a do zmierzchu dotychczasowych funkcji
Rakowa i jego upadku. Obecnie podziwiaç tu mo˝na jedynie Êlady
dawnej ÊwietnoÊci. Nale˝y do nich koÊció∏ pw. Êw. Trójcy zbudowany
w miejscu dawnego zboru ariaƒskiego, ma∏y kamienny budynek
z XVII w. – mieszkanie ministra Zboru Braci Polskich, poreformacki
koÊció∏ pw. Êw. Anny z 1641 r. oraz kilka domów pochodzàcych z cza-
sów ariaƒskich. 

Urzàd Gminy Raków

ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków, tel./fax 041 353 50 18, www.rakow.pl 

Towarzystwo Przyjació∏ Ziemi Rakowskiej

ul. Sienieƒskiego 6, 26-035 Raków, tel./fax 041 353 51 54

www.tpzr.rakow.pl, e-mail: tpzr@wp.pl

HISTORYCZNE MIASTA I MIASTECZKA
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Nag∏owice – Miko∏aj Rej

Miko∏aj Rej – autor s∏ynnych s∏ów: „A niechaj narodowie w˝dy po-
stronni znajà, i˝ Polacy nie g´si, i˝ swój j´zyk majà” – zwany jest ojcem
literatury polskiej, gdy˝ by∏ pierwszym pisarzem tworzàcym wy∏àcznie
w j´zyku polskim. W Nag∏owicach, w których mieszka∏, w dworze
z oko∏o 1800 roku, wzniesionym przez Kacpra Walewskiego w miej-
scu gdzie sta∏ wczeÊniej dwór Reja znajduje si´ obecnie izba Jego pa-
mi´ci. Przedstawia ona zwiàzki pisarza z tà miejscowoÊcià i znaczenie
jego twórczoÊci, zarówno dla piÊmiennictwa jak i ca∏ej kultury polskiej.
W zabytkowym parku angielskim otaczajàcym dworek do dziÊ zacho-
wa∏y si´ s´dziwe d´by, pami´tajàce czasy pisarza. 
Przybywajàcy do Nag∏owic turyÊci mogà skorzystaç z noclegów w za-
bytkowych wn´trzach dworku.

Dworek Miko∏aja Reja

ul. Kacpra Walewskiego 7, 28-362 Nag∏owice

tel. 041 381 45 70, 381 49 21

www.naglowice.glt.pl 

czynne: poniedzia∏ek – sobota 8.00–16.00, niedziele i Êwi´ta V–IX 9.00–17.00

Bodzechów – Witold Gombrowicz 

Witold Gombrowicz – powieÊciopisarz, dramaturg, eseista – urodzi∏
si´ w Ma∏oszycach k. Opatowa a okres, w którym jego ojciec by∏ dy-
rektorem zak∏adów ˝elaznych sp´dzi∏ w Bodzechowie. Obserwacje
poczynione wtedy przez pisarza, wychowanego w atmosferze „dworu
ziemiaƒskiego” mia∏y ogromny wp∏yw na jego twórczoÊç. Wiele lite-
rackich obrazów z „Pornografii”, „Ferdydurke” czy „Âlubu” wprost
przywo∏uje åmielów, Brzóstow´, Grocholice, Ostrowiec Âwi´tokrzy-
ski, Rud´ (dziÊ KoÊcielnà) czy te˝ wspomniany Bodzechów. Tutaj te˝,
w Bodzechowie, tymczasowà siedzib´ ma Muzeum Witolda Gombro-
wicza. W przysz∏oÊci ma ono zostaç przeniesione do Do∏ów Bisku-
pich, gdzie ojciec Gombrowicza prowadzi∏ fabryk´ tektury „Witulin”.
W Do∏ach Biskupich w czerwcu odbywa si´ Piknik Gombrowiczow-
ski, podczas którego prezentowane sà sztuki teatralne, odbywajà si´
wystawy, plenery i pokazy filmów. Miejsca zwiàzane z dzieciƒstwem
i m∏odoÊcià pisarza po∏àczone zosta∏y zielonym szlakiem rowerowym
oraz samochodowym „Âwi´tokrzyskim Szlakiem Literackim”.

Muzeum Witolda Gombrowicza 

ul. Fabryczna 1, 27-420 Bodzechów, tel. 0 501 095 513 (prezes – W∏odzimierz

Szcza∏uba), Kontakt – Fundacja im. Witolda Gombrowicza „Witulin”

Kielce – Stefan ˚eromski

Stefan ˚eromski – pisarz ten zwiàzany by∏ z Kielecczyznà w sposób
szczególny. Urodzi∏ si´ w podkieleckim Strawczynie, dzieciƒstwo sp´dzi∏
w Ciekotach, mieszka∏ w Kielcach i uczy∏ si´ w kieleckim gimnazjum.
DziÊ mieÊci si´ tu Muzeum Lat Szkolnych Stefana ˚eromskiego, w któ-
rym warto zobaczyç ekspozycje prezentujàce pamiàtki rodzinne, przed-
mioty zwiàzane ze szko∏à i naukà, wizerunki rodziny, przyjació∏, m∏o-
dzieƒczych mi∏oÊci pisarza oraz pierwsze wydania utworów ̊ eromskiego.
Ziemia Êwi´tokrzyska obecna jest niemal w ca∏ej twórczoÊci ˚erom-
skiego. Akcja wielu znanych utworów rozgrywa si´ w Kielcach. Opisy
tutejszych krajobrazów oraz samego miasta mo˝na znaleêç w „Syzyfo-
wych pracach”, „Dziejach Grzechu”, „Ludziach bezdomnych”
i „Puszczy Jod∏owej”.

Muzeum Lat Szkolnych Stefana ˚eromskiego 

(oddzia∏ Muzeum Narodowego w Kielcach)

ul. Jana Paw∏a II 5, 25-013 Kielce, tel. 041 344 57 92

www.muzeumkielce.net 

czynne: wtorek, czwartek, piàtek i niedziela 9.00–15.30, Êroda 11.00–17.30

Obl´gorek –
Henryk
Sienkiewicz

W Obl´gorku nie-
daleko Strawczyna
mieÊci si´ posia-
d∏oÊç polskiego no-
blisty – Henryka
Sienkiewicza, którà
pisarz otrzyma∏
w darze od spo∏e-
czeƒstwa z okazji
25-lecia pracy lite-
rackiej. Obecnie
w pa∏acu znajduje
si´ muzeum po-

Êwi´cone jego ˝yciu i twórczoÊci. Ekspozycja wiernie oddaje uk∏ad po-
koi i ich wyposa˝enia z czasów zamieszkiwania w pa∏acu rodziny Sien-
kiewiczów.
Wystawa biograficzno – literacka dostarcza wiele informacji na temat
pisarza, jego dzia∏alnoÊci pozaliterackiej oraz podró˝y. W muzeum
znajdujà si´ jedne z najcenniejszych pamiàtek po Sienkiewiczu – albu-
my, dokumenty i listy przesy∏ane jubilatowi w dowód uznania, podzi-
wu i czci dla jego talentu.

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Obl´gorku

(oddzia∏ Muzeum Narodowego w Kielcach), 26-067 Strawczyn

tel. 041 303 04 26, fax 041 303 04 26 w. 21

www.muzeumkielce.net

Czynne od wtorku do niedzieli w godz. 10.00–16.00
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Muzeum
Przyrody
i Techniki
w Staracho-
wicach

Muzeum Przyrody
i Techniki to pla-
cówka wyjàtkowa
pod wzgl´dem ró˝-
norodnoÊci swoich
zbiorów. Jej najcen-
niejszym elemen-

tem jest Zespó∏ Wielkopiecowy z pierwszej po∏owy XIX wieku i po-
czàtków XX wieku. Jest to jednoczeÊnie najlepiej zachowany kom-
pleks zak∏adów hutnictwa ˝elaza w Europie. W muzeum zobaczyç
mo˝na osad´ staro˝ytnego hutnictwa ˝elaza z piecowiskiem dymar-
skim, zabytkowe auta produkowane niegdyÊ przez Zak∏ady Staracho-
wickie oraz skamienia∏e tropy dinozaurów.
Dla dzieci i m∏odzie˝y szkolnej organizowane sà lekcje podzielone na
trzy dzia∏y tematyczne: „Od pieca dymarskiego do Wielkiego Pieca”,
„Miasto Stara i Boforsa” oraz „Tropami Êwi´tokrzyskich dinozaurów”.
Na terenie zachowanego kompleksu zak∏adów hutnictwa ˝elaza orga-
nizowane sà od kilku lat ró˝nego rodzaju imprezy, z których najwi´k-
szym powodzeniem cieszà si´: ˚elazne Korzenie i Jarmark u Starzecha.

Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. J. Pazdura

ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice

tel. /fax 041 275 40 83, www.ekomuzeum.pl

czynne: IV–X – wtorek – piatek 8.00–18.00, sobota – niedziela 12.00–18.00, 

XI–III – wtorek – piàtek 8.00–16.00, sobota – niedziela 12.00–16.00

Kuênica Mechaniczna w Starej Kuênicy 

W Starej Kuênicy nad rzekà M∏ynkowskà znajduje si´ jedyna w Polsce,
zachowana w pierwotnej postaci, zabytkowa kuênia z uk∏adem wod-
nym z XVIII w. W jej wn´trzu zobaczyç mo˝na ogromny m∏ot naci-
skowy uderzajàcy blisko 60 razy na minut´ w olbrzymie kowad∏o,
drewniane miechy skrzynkowe, r´czne no˝yce do ci´cia blachy, piec
i inne narz´dzia kowalskie. Tu˝ przy drewnianym budynku kuênicy
zlokalizowane jest urzàdzenie spi´trzajàce wod´ i wprawiajàce w ruch
wspomniany m∏ot i miechy. W jego sk∏ad wchodzà stawid∏a z drewnia-
nym korytem doprowadzajàce wod´ do ko∏a wodnego. Kuênica stano-
wi obecnie obiekt muzealny. 

Kuênica Mechaniczna

Stara Kuênica 46, 26-205 NieÊwiƒ, tel. 041 371 91 87

Obiekt udost´pnia od wtorku do niedzieli mieszkajàcy obok pan Niew´g∏owski 

Zabytkowy Zak∏ad Hutniczy w Maleƒcu

W po∏o˝onym 24 km na zachód od Koƒskich Maleƒcu, nad rzekà
Czarnà, zlokalizowany jest zabytkowy zespó∏ walcowni i gwoêdziarni
posiadajàcy ju˝ ponad 200-letnià histori´. Za∏o˝ony zosta∏ w 1784 r.
przez kasztelana ∏ukowskiego Jacka Jezierskiego, który oprowadza∏ po
nim latem 1787 r. króla Stanis∏awa Augusta Poniatowskiego i uczt´ dla
niego wyda∏. Przez lata zmieniali si´ w∏aÊciciele modernizujàc park
maszynowy i zmieniajàc profil produkcji. SpoÊród doskonale zacho-
wanych do dziÊ elementów wyposa˝enia zak∏adu do najbardziej inte-
resujàcych zaliczyç trzeba: cykl produkcyjny – walcowania blach oraz
wytwarzania z nich narz´dzi gospodarczych, hale walcowni, gwoê-
dziarni i szpadlarni z 1839 r. oraz unikalne maszyny i ko∏a wodne. Ze-
spó∏ przestrzenny zak∏adu w Maleƒcu wpisany w dniu 21.06.1967 r. do
rejestru zabytków województwa (wówczas kieleckiego) sk∏ada si´ z:
uk∏adu hydroenergetycznego, budynków produkcyjnych, osiedla fa-
brycznego i drogi tzw. „kasztelaƒskiej”. Co roku w lipcu podczas festi-
walu technologiczno-turystycznego „Kuênice Koneckie” mo˝na zo-
baczyç wprowadzane w ruch zabytkowe maszyny i urzàdzenia. 

Zabytkowy Zak∏ad Hutniczy

Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka, tel. 041 373 11 42

czynne: codzienne od 8.00–18.00, www.maleniec.powiat.konskie.pl

Muzeum Staropolskiego Zag∏´bia 
Przemys∏owego w Sielpi

Sielpia to miejscowoÊç wypoczynkowa w Regionie Âwi´tokrzyskim,
po∏o˝na nad rzekà Czarnà Koneckà i spi´trzonym na niej 60-hektaro-
wym zalewem. W XIX w. znana by∏a jednak zupe∏nie z innych funkcji.
Dzia∏a∏ tu jeden z najwi´kszych zak∏adów przemys∏owych Zag∏´bia
Staropolskiego, którego projektantami technicznymi byli Fryderyk
Lempe i Filip Girard. Inwestycj´ realizowano w latach 1821-41, a za-
k∏ad dzia∏a∏ do 1921. 10 marca 1934 r. uznany zosta∏ za zabytek sztu-
ki in˝ynierskiej. By∏ pierwszym w Polsce prawnie chronionym zabyt-
kiem techniki. Obecnie w dawnych budynkach walcowni i pudlingarni
(zak∏adu przerabiajàcego surówk´ na ˝elazo kowalne) mieÊci si´ Mu-
zeum Zag∏´bia Staropolskiego. Do jego najcenniejszych eksponatów
nale˝y olbrzymie metalowe ko∏o nap´dowe o Êrednicy 8 m oraz wiele
unikatowych maszyn i urzàdzeƒ takich jak: tokarki, strugarki, prasy czy
te˝ 150-letnie obrabiarki. Ponadto zachowa∏o si´ uj´cie wody (groble,
upusty i kana∏y), hale produkcyjne, suszarnie drewna, portiernia oraz
dawne osiedle fabryczne. 

Muzeum Staropolskiego Zag∏´bia Przemys∏owego

Sielpia 33, 26-200 Koƒskie, tel. 041 372 02 93

czynne: wtorek-niedziela w godz. 9.00–12.00, 13.00–17.00

STRUMIENIE HISTORII
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Walcownia w Nietulisku Du˝ym

Ruiny walcowni profili drobnych i blach w Nietulisku Du˝ym to po-
zosta∏oÊci zak∏adu stanowiàcego ostatnie ogniwo tzw. „ciàg∏ego zak∏a-
du fabryk ˝elaznych” nad Kamiennà. Zbudowana w latach 1834-46 fa-
bryka by∏a starannie rozplanowanym za∏o˝eniem urbanistycznym
z osiedlem przemys∏owym i uk∏adem wodnym. Sk∏ada∏a si´ z: walcow-
ni, 2 suszarni, magazynu, szopy, stajni, budynku administracyjnego,
wagi oraz 36 domów dla robotników i kadry kierowniczej. Obecnie
walcowania ˝elaza jest cennym zabytkiem techniki, którego najwi´kszà
wartoÊç stanowi kompletnie zachowany historyczny uk∏ad wodny. 

Urzàd Miasta i Gminy w Kunowie

ul. Warszawska 45 B, 27-415 Kunów, tel./fax 041 261 31 74

www.kunow.pl 

Piec hutniczy w Kuêniakach

Po drodze z Rudy Strawczyƒskiej do Mniowa warto przystanàç w miej-
scowoÊci Kuêniaki, by zobaczyç ciekawy architektonicznie wielki piec
hutniczy nale˝àcy niegdyÊ do huty „Jadwiga”. Przypominajàcy
w kszta∏cie Êci´ty ostros∏up piec funkcjonowa∏ od 1782 r. do 1897 r.
wytwarzajàc w czasach swej ÊwietnoÊci nawet 1000 ton surówki. Wy-
rabiano z niej balustrady, kraty, krzy˝e, rury i blachy. Prócz ruin wiel-
kiego pieca zachowa∏o si´ do dziÊ dawne uj´cie wody (grobla, staw
i upust), podziemny sklepiony kana∏ d∏ugoÊci ok. 100 m oraz zwa∏y
˝u˝la zalegajàce przy jego wylocie. 

Urzàd Gminy w Strawczynie

ul. ˚eromskiego 16, 26-067 Strawczyn, tel. 041 30 38 002

www.strawczyn.pl

Ruiny zak∏adu
wielkopiecowego
w Samsonowie

Historia produkcji ˝elaza
w Samsonowie rozpoczyna
si´ od powstania w drugiej
po∏owie XVI w kuênicy
zwanej Micha∏owskà. Zlo-
kalizowana by∏a ona kilka-
set metrów na pó∏noc od
ruin zak∏adu wielkopieco-
wego. W 1594 r. znajdowa∏a
si´ pod zarzàdem ¸ukasza
Samsona i zwana by∏a Sam-
sonowskà. Zak∏ad by∏ wie-
lokrotnie przebudowywany
przez kolejnych w∏aÊcicieli,
a produkowano w nim

m.in. armaty, kule i broƒ bia∏à. Zak∏ad wielkopiecowy tzw. „Huta Jó-
zefa”, której ruiny podziwiaç mo˝emy do dnia dzisiejszego, zbudowa-
ny zosta∏ w latach 1818-1823 dzi´ki staraniom Stanis∏awa Staszica.
Zmodernizowana i nowoczesna huta by∏a w stanie wyprodukowaç
oko∏o 800 ton surówki rocznie. Niestety po po˝arze w 1866 roku za-
k∏ad nie zosta∏ ponownie odbudowany. Obecnie pozosta∏oÊci huty
przypominajà klasycystyczne za∏o˝enia pa∏acowe, w którego krajobra-
zie dominuje wie˝a gichtociàgowa i okràg∏y wielki piec. 

Urzàd Gminy Zagnaƒsk 

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnaƒsk, tel. 041 300 13 22

www.zagnansk.pl 

Mur oporowy w Bobrzy

W le˝àcej w granicach powiatu kieleckiego miejscowoÊci Bobrza Jan
Cacci z Bergamo zbudowa∏ w 1598 r. pierwszy na ziemiach polskich
wielki piec. W roku 1824 w odleg∏oÊci oko∏o 1 km rozpocz´to w ramach
staszicowskiego planu industrializacji Królestwa Polskiego budow´ no-
wego zak∏adu wielkopiecowego usytuowanego u stóp wysokiej skarpy.
Wzniesiono wówczas pot´˝ne mury oporowe, które mia∏y 500 m d∏u-
goÊci, 5 m szerokoÊci a miejscami dochodzi∏y nawet do 15 m wysoko-
Êci, które mia∏y s∏u˝yç umocnieniu zbocza góry, stanowiàcej poziom za-
sypu wielkich pieców. Na terenie fabryki stan´∏y sk∏ady na rud´, w´giel-
nice, piece do pra˝enia rudy, osiedle fabryczne oraz uk∏ad wodny. Dal-
szà rozbudow´ zak∏adu przerwa∏a powódê i wybuch powstania listopa-
dowego. Obecnie mo˝na podziwiaç pozosta∏oÊci zak∏adu wielkopieco-
wego, osiedla oraz wspomniany mur oporowy. 

Urzàd Gminy w Miedzianej Górze

ul. Urz´dnicza 18, 26-085 Miedziana Góra

tel. 041 303 16 26

www.miedziana-gora.pl 
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Kolegiata Êw. Józefa w Klimontowie

W malowniczo po∏o˝onym Klimontowie znajduje si´ pi´kna baroko-
wa kolegiata fundacji kanclerza Jerzego Ossoliƒskiego wzniesiona
w latach 1643 – 1650. Jest to jedna z najoryginalniejszych i najpi´kniej-
szych budowli z XVII w. wzniesiona na planie elipsy wed∏ug projektu
architekta w∏oskiego Wawrzyƒca Senesa. Plan kolegiaty ma swój pier-
wowzór w niezrealizowanym projekcie rzymskiego koÊcio∏a S. Spirito
dei Napoletani. Wewnàtrz Êwiàtyni na uwag´ zas∏ugujà stiuki wykona-
ne przed 1647 rokiem przez Jana Chrzciciela Falconiego, wczesnoba-
rokowe portale, rokokowa polichromia na Êcianach i sklepieniu kruch-
ty, rokokowy chór muzyczny i organy oraz cztery o∏tarze.
W miejscowoÊci tej warto równie˝ zobaczyç interesujàcy koÊció∏
i klasztor podominikaƒski (1613 – 1623) fundacji Jana Zbigniewa
Ossoliƒskiego oraz klasycystycznà synagog´ z 1851 r.

Urzàd Gminy Klimontów

ul. Zysmana 1, 27 – 640 Klimontów, tel. 015 866 11 00, 866 10 06

www.klimontow.ugm.pl 

Sanktuarium
Matki Bo˝ej
Bolesnej
w Ka∏kowie-
-Godowie

Sanktuarium stano-
wiàce wa˝ny oÊro-
dek kultu maryjne-
go, wybudowano
w latach osiemdzie-
siàtych XX wieku,
dzi´ki wielkiej woli
i sile sprawczej,
ksi´dza kustosza
Czes∏awa Wali i pra-
cy okolicznych miesz-
kaƒców. W ramach

sanktuarium powsta∏ wielki kompleks obiektów sakralnych, poÊród
których wyró˝niajà si´: Âwi´tokrzyska Golgota – 33-metrowa budow-
la – Panteon M´czeƒstwa Narodu Polskiego, koÊció∏ parafialny ze
s∏ynàcym z ∏ask obrazem Matki Boskiej Bolesnej, Droga Krzy˝owa,
Droga Betlejemska, Kaplice Ró˝aƒcowe, Kaplica Piety, Dom Jana
Paw∏a II, Dom Pielgrzyma, Panorama Âwi´tokrzyska – ruchome
Misterium M´ki Paƒskiej.
Na terenie sanktuarium pr´˝nie funkcjonuje równie˝ warsztat terapii
zaj´ciowej. 

Sanktuarium Matki Bo˝ej Bolesnej Królowej Polski Matki Ziemi Âwi´tokrzyskiej

Ka∏ków-Godów 84a, gm. Paw∏ów

Informacji udziela Dom Pielgrzyma, tel. 041 272 18 88, www.kalkow-godow.pl

Pustelnia
Z∏otego Lasu
w Rytwianach

W 1624 r. dla kame-
du∏ów kongregacji
Monte Corona
w pobli˝u miejsco-
woÊci Rytwiany wy-
budowano Eremus
Silvae Aureae – Pu-
stelni´ Z∏otego La-

su. Powsta∏ wówczas koÊció∏ pw. Zwiastowania NMP, zabudowania
klasztorne i gospodarcze oraz eremitorium – czyli zespó∏ domków
pustelniczych. Do dziÊ dnia przybywajàcy turyÊci podziwiaç mogà
koÊció∏ z barokowym wyposa˝eniem, czeÊç parterowych zabudowaƒ
klasztornych z tzw. eremem T´czyƒskiego – jedynym zachowanym
domkiem pustelniczym oraz cz´Êç budynków gospodarczych, w któ-
rych mieÊci∏y si´: kuchnia klasztorna, foresteria i apteka. Od 2001 r.
opiek´ nad zespo∏em klasztornym sprawuje OÊrodek Kultury i Edu-
kacji „èród∏o”, który odbudowuje dawne eremitorium (16 domków
pustelniczych), odtwarza ogród, a tak˝e buduje obiekty turystyczno-
-rekreacyjne, w których turysta zostanie przeniesiony do enklawy ci-
szy i spokoju, by zregenerowaç swe si∏y psychofizyczne.

Pustelnia Z∏otego Lasu

ul. Klasztorna 25, 28-236 Rytwiany

tel. 015 864 77 95

www.pustelnia.rytwiany.opoka.info 

e-mail: pustelnia@rytwiany.opoka.info

KoÊció∏
Êw. Jana
Chrzciciela
w ZawichoÊcie

Zawichost to miasto
królewskie po∏o˝one
na wczesnoÊrednio-
wiecznym szlaku ru-
skim z zachodniej
Europy na wschód,
usytuowane nad hi-
storycznà przeprawà
przez Wis∏´. Do dnia
dzisiejszego podzi-

wiaç mo˝na wzniesiony w latach 1244-1257 koÊció∏ pofranciszkaƒski
(pierwotnie rezydowa∏y tu klaryski) p. w. Êw. Jana Chrzciciela. Ufundo-
wana przez ksi´cia Boles∏awa Wstydliwego Êwiàtynia wraz z klaszto-
rem stanowi∏a wiano dla jego siostry ksi´˝nej Salomei, która wstàpi∏a
do zakonu klarysek i osiad∏a w ZawichoÊcie. By∏ to pierwszy klasztor
klarysek w Polsce. Obecnie koÊció∏ stanowi wspania∏y przyk∏ad wcze-
snogotyckiej architektury, do którego w XVII i XVIII w. dobudowano
dwie kaplice. Godnym uwagi jest równie˝ wzniesiony w XVIII w.
w miejscu XII-wiecznej Êwiàtyni koÊció∏ Wniebowzi´cia NMP. Pozo-
sta∏oÊci starych murów widoczne sà do dziÊ dnia w podziemiach,
a z ty∏u koÊcio∏a roztacza si´ przepi´kny widok na Wis∏´. 

Urzàd Miasta i Gminy Zawichost

ul. ˚eromskiego 50, 27-630 Zawichost

tel. 015 836 41 15, fax 015 836 40 51, www.zawichost.pl 

W POSZUKIWANIU UKOJENIA
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Klasztor
Cysterski
w J´drzejowie

W 1149 r. do obecne-
go J´drzejowa przy-
byli zakonnicy z fran-
cuskiego opactwa cy-
sterskiego Morimond
w Burgundii i wybu-
dowali w nim pierw-
szy na ówczesnych
ziemiach polskich
klasztor cysterski.
Zlokalizowane przy
drodze wylotowej
w kierunku Katowic
Opactwo sk∏ada si´

z trójnawowej bazyliki z transeptem oraz zabudowaƒ klasztornych,
z których do dziÊ dnia zachowa∏y si´ jedynie trzy skrzyd∏a. We wn´trzu
Êwiàtyni na uwag´ zas∏ugujà póênoromaƒskie wsporniki w kaplicach
po∏udniowych. Warto wiedzieç, i˝ ostatnie lata swego ˝ycia sp´dzi∏ tu
b∏. Wincenty Kad∏ubek, który zrezygnowa∏ z godnoÊci biskupiej, aby
przywdziaç habit mnisi. W jednej z kaplic umieszczono o∏tarz grobo-
wy Kad∏ubka z posrebrzanà trumnà z jego Êwi´tymi relikwiami. Co-
rocznie w miesiàcach sierpniu i wrzeÊniu w klasztorze odbywa si´ Mi´-
dzynarodowy Festiwal Organowy. 

Sanktuarium b∏. Wincentego Kad∏ubka 

ul. Klasztorna 10, 28-300 J´drzejów

tel. 041 386 23 08, www.cystersi.pl

Samborzec 

W miejscowoÊci Samborzec,
na wzgórzu stoi murowany
koÊció∏ wzniesiony ok. po∏o-
wy XIII w. przez dziedzica
Paw∏a Samborzeckiego. Sam
D∏ugosz mówi o koÊciele
samborzeckim jako staro˝yt-
nym, Trójcy Âwi´tej poÊwi´-
conym. Âwiàtynia odbudo-
wywana po zniszczeniach
wojen szwedzkich a nast´p-
nie wielokrotnie rozbudowy-

wana, posiada wiele cech baroku z pozosta∏oÊciami romaƒskimi. 
B´dàc w Samborcu warto zainteresowaç si´ historià miejscowoÊci
i okolicy, która si´ga ok. 5000 lat p. n. e. Z tego okresu pochodzà naj-
starsze Êlady osadnictwa. Pozosta∏oÊcià po koƒcowych latach epoki
prehistorycznej sà mogi∏y w kszta∏cie niewielkich kurhanów. DziÊ spo-
tkaç je mo˝na pomi´dzy Z∏otà a Malicami – „Mogi∏a Kwaca∏a” oraz
„Kocot” w Gorzyczanach. 
Warto tu równie˝ zobaczyç: grodzisko kultury z∏ockiej w Z∏otej i Sam-
borcu z okresu ok. 4000 lat p. n. e., cmentarzysko z epoki bràzu, wà-
wozy lessowe w Chobrzanach, Gorzyczanach i Samborcu, barokowy
dwór alkierzowy oraz koÊció∏ z polichromiami z XIV w. w Skotnikach.
W pierwszej dekadzie maja w Samborcu odbywa si´ impreza folklory-
styczna – Âwi´to Kwitnàcej Jab∏oni. 

Urzàd Gminy w Samborcu

Samborzec 43, 27-650 Samborzec 

tel. 015 831 44 43, 831 44 67 

www.samborzec.eu

Klasztor Cysterski
w Wàchocku

Wàchock – miasteczko ko∏o Stara-
chowic s∏ynie nie tylko z dowcipów,
ale przede wszystkim z opactwa cy-
stersów sprowadzonych tu w 1179 r.
z burgundzkiego opactwa Mori-
mond, przez biskupa krakowskiego
Gedeona Gryfit´. W latach 1218-1239 w∏oski warsztat cysterski br. Si-
mona wzniós∏ tu kamienne opactwo wzorowane na architekturze to-
skaƒskiej. Do dziÊ przetrwa∏ pierwotny, romaƒski uk∏ad zespo∏u klasz-
tornego z zachowanym kapitularzem, fraternià i karcerem. W latach
póêniejszych zespó∏ klasztorny wielokrotnie przebudowywano. Przy-
bywajàcy tu mi∏oÊnicy architektury sakralnej podziwiaç mogà: póêno-
romaƒski koÊció∏ klasztorny, zbudowany na planie krzy˝a ∏aciƒskiego
z dwubarwnych ciosów kamiennych. W kru˝gankach znajduje si´
krypta grobowa mjr. Jana Piwnika „Ponurego” – legendarnego do-
wódcy Âwi´tokrzyskich Zgrupowaƒ AK, a w budynku klasztornym
obok furty mieÊci si´ Muzeum O. Cystersów powsta∏e w oparciu
o unikalnà kolekcj´ pamiàtek z okresu powstaƒ narodowych, zgroma-
dzonych przez ks. pp∏k Walentego Âlusarczyka.
Zespó∏ Opactwa Cystersów w Wàchocku jest jednym z najwa˝niej-
szych obiektów europejskich szlaków kulturowych: – Szlaku Cyster-
skiego i Romaƒskiego.

Muzeum Ojców Cystersów – Klasztor w Wàchocku

ul. KoÊcielna 14, 27-215 Wàchock, tel. 041 271 50 66 

czynne: V-X w dni powszednie 9.00–12.00, 13.30–17.15, 18.00–20.00, 

w niedziele i Êwi´ta koÊcielne 14.30–17.15; XI–IV w dni powszednie 13.30–17.15,

w niedziele i Êwi´ta 14.30–17.15, www.cystersi.pl

Koprzywnica –
relikty romaƒskie 

Koprzywnica le˝àca w dolinie
rzeki Koprzywianki swà s∏aw´
zyska∏a dzi´ki rezydujàcym tu
niegdyÊ Cystersom. Ich opac-
two ufundowane w I po∏. XIII
w. przez Miko∏aja Bogori´ zo-
sta∏o gruntownie przebudowa-
ne w XVIII w. Wzniesiona
z kamiennych ciosów romaƒ-
ska Êwiàtynia posiada nadbu-
dowane z ceg∏y gotyckie szczy-
ty oraz dobudowane w okresie
baroku: zakrysti´, kaplic´, za-
chodnià fasad´ z kruchtà i wie-
˝´ sygnaturk´ w kszta∏cie kieli-
cha zwanego „kulawkà”. Bar-
dzo efektownie prezentuje si´
widoczne w ca∏ym koÊciele
sklepienie krzy˝owo-˝ebrowe
oraz gotyckie malowid∏a.
Z cz´Êci klasztornej na szcze-
gólnà uwag´ zas∏uguje romaƒ-
ski kapitularz posiadajàcy skle-
pienie krzy˝owo-˝ebrowe. 

Parafia rzymskokatolicka Êw. Floriana

ul. Krakowska 76, 27-600 Koprzywnica

tel. 015 847 62 02, www.kuprzyszlosci.pl

15



16

N

Pilica

Świętokrzyski
Park Narodowy

M A Z O W I E C K I E

M A Ł O P O L S K I E

P O D K A R P A C K I E

L
U

B
E

L
S

K
I

E

Ł Ó D Z K I E

Ś
L

Ą
S

K
I

E

Wolbrom

Skała

WarszawaŁódź

K
at

o
w

ic
e

Krakóww Tarnów

M A Ł O P O L S K I E

Ł Ó D Z K I E

Ś
L

Ą
S

K
I

E

Wolbrom

Skała

Łódź (135 km)

K
at

o
w

ic
e 

(1
70

 k
m

)

Kraków (120 km)

Zborówek

E77

E77

7

7

74

74

78

7

42
42

KIELCE

Miechów

Staszów

Jędrzejów

Włoszczowa

Końskie

Tarnobrzeg

Skarżysko-Kamienna

Opatów

KazimKazimierza Wielka

Starachowice

Miechów

Jędrzejów

Włoszczowa

Końskie

Kazim

MałogoszczMałogoszcz

Ostrowiec Świętokrzyski

Busko-Zdrój

Sandomierz

Szydłowiec

PińcczówPińc

Mielec

Gnojno

MichałówMichałów

Złota

Pierzchnica

ImielnoImielno
SędziszówSędziszów

WodzisławWodzisław

Raków

Działososzyce

Skalbmierz

Słomniki

Chmielnik

Działos

Skalbmierz

Słomniki

Daleszyce

FałkówFałków

GowarczówGowarczów

RadoszyceRadoszyce

Ruda MalenieckaRuda Maleniecka Bliżyn

KluczewskoKluczewsko

KrasocinKrasocin

Przedbórz

Stąporków

Łopuszno

Suchedniów

Przedbórz

Łopuszno

Zagnańsk

SłupiaSłupia

SmykówSmyków

PiekoszówPiekoszów

MoskorzewMoskorzew

RadkówRadków

SeceminSecemin

NagłowiceNagłowice

OksaOksa

SłupiaSłupia

SzczekocinySzczekociny

OblęgogorekOblęgo

StrawczynStrawczyn

Baćkowice

Waśniów

Łubnice

Oleśnica

Szydłów

Solec-Zdrój

Tuczępy

Bejsce Opatowiec

Łagów

Stopnica

Nowa Słupia

Iwaniska

Wiślica

Nowy Korczyn

Rytwiany

Kunów

Bogoria

CCzarnocinC

Wojciechowice

Obrazów

Wilczyce

Łączna

ChęcinyChęciny

Masłów

Miedziana Góra

Mniów

Sobków

Bodzentyn

MorawicaTokarnokarnia

Sitkówka-Nowiny

Tokarn

Wąchock

Kije

Lipnik

Ćmielów
Sadowie

Bodzechów

Samborzec

Skarżysko-Kościelne

Bałtów

Dwikozy

Łoniów

Zawichost

Brody

Mirzec

Ożarów

Lipsko
Iłża

Sulejów
Przysucha

Nowa Dęba

Osiek

Baranów
Sandomierski

Połaniec

Sulejów

Pawłów

MaleniecMaleniec

Klimontów

Koprzywnica

Niekłań

Tarłów

Skaryszew

Górno

Pacanów

Święty Krzyż

Jaskinia Jaskinia RajJaskinia 

Kurozwęki

Krzemionki

Ujazd

Samsonów

BoBobrzaBo

Nietulisko Duże
KuźniakiKuźniaki

Sielpia WSielpia WielkaSielpia W

Stara Kuźnica

Kałków-Godów

Chańcza

Chałupki

Orzechówka

Młododzawy MałeMłod

Mapa  
Woje wództwa  

Âwi´ tokrzyskiego



17

W
isł

a

Nida

Świętokrzyski
Park Narodowy
Świętokrzyski
Park Narodowy

M A Z O W I E C K I E

M A Ł O P O L S K I E

P O D K A R P A C K I E

L
U

B
E

L
S

K
I

E

Ł Ó D Z K I E

Ś
L

Ą
S

K
I

E

Wolbrom

Skała

WarszawaŁódź

K
at

o
w

ic
e

Kraków Tarnów

M A Z O W I E C K I E

P O D K A R P A C K I E

L
U

B
E

L
S

K
I

E
Warszawa (180 km)

Tarnów (120 km)

Zborówek

E77

E77

7

7

4

74

74
74

74

73

73

9

9

9

77

79

79

79

79

79

79

78

42

42

KIELCEKIELCE

Miechów

Staszów

Jędrzejów

Włoszczowa

Końskie

Tarnobrzeg

Skarżysko-Kamienna

Opatów

mierza WKazimierza Wielka

Starachowice

Staszów
Tarnobrzeg

Skarżysko-Kamienna

Opatów

mierza Wielka

Starachowice

Małogoszcz

Ostrowiec ŚwiętokrzyskiOstrowiec Świętokrzyski

Busko-ZdrójBusko-Zdrój

SandomierzSandomierz

SzydłowiecSzydłowiec

Pińczówczów

MielecMielec

GnojnoGnojno

Michałóww

ZłotaZłota

PierzchnicaPierzchnica

Imielno
Sędziszów

Wodzisław

Raków

Dział szyceoszyce

Skalbmierz

Słomniki

Chmielnik

Raków

szyce

Chmielnik

DaleszyceDaleszyce

Fałków

Gowarczów

Radoszyce

Ruda Maleniecka BliżynBliżyn

Kluczewsko

Krasocin

Przedbórz

Stąporków

Łopuszno

Suchedniów

Stąporków

Suchedniów

ZagnańskZagnańsk

Słupia

Smyków

Piekoszóww

Moskorzew

Radków

Secemin

Nagłowice

Oksa

Słupia

Szczekociny

Oblęgorekgorek

Strawczyn

BaćkowiceBaćkowice

WaśniówWaśniów

ŁubniceŁubnice

OleśnicaOleśnica

SzydłówSzydłów

Solec-ZdrójSolec-Zdrój

TuczępyTuczępy

BejsceBejsce OpatowiecOpatowiecOpatowiec

Łagów

Stopnica

Łagów

Stopnica

Nowa SłupiaNowa Słupia

IwaniskaIwaniska

WiślicaWiślica

Nowy KorczynNowy Korczyn

RytwianyRytwiany

KunówKunów

BogoriaBogoria

CzarnocinCzarnocin

WojciechowiceWojciechowice

ObrazówObrazów

WilczyceWilczyce

ŁącznaŁączna

Chę ycinyy

MasłówMasłów

Miedziana GóraMiedziana Góra

MniówMniów

SobkówSobków

Bodzentyn

Morawica

Bodzentyn

MorawicaT niaokarnia

Sitkówka-NowinySitkówka-Nowiny

nia

WąchockWąchock

KijeKije

LipnikLipnik

ĆmielówĆmielów
SadowieSadowie

BodzechówBodzechów

SamborzecSamborzec

Skarżysko-KościelneSkarżysko-Kościelne

BałtówBałtów

DwikozyDwikozy

ŁoniówŁoniów

ZawichostZawichost

BrodyBrody

MirzecMirzec

Ożarów

Lipsko
Iłża

Sulejów
Przysucha

Nowa Dęba

Osiek

Baranów
Sandomierski

Połaniec

Ożarów

Lipsko
Iłża

Przysucha

Nowa Dęba

Osiek

Baranów
Sandomierski

Połaniec

PawłówPawłów

Maleniec

Klimontów

Koprzywnica

Klimontów

Koprzywnica

NiekłańNiekłań

TarłówTarłów

SkaryszewSkaryszew

GórnoGórno

PacanówPacanów

Święty KrzyżŚwięty Krzyż

RajJaskinia RajRaj

KurozwękiKurozwęki

KrzemionkiKrzemionki

UjazdUjazd

SamsonówSamsonów

obrzaBobrzaobrza

Nietulisko DużeNietulisko Duże
Kuźniaki

WSielpia WielkaWielka

Stara KuźnicaStara Kuźnica

Kałków-GodówKałków-Godów

ChańczaChańcza

ChałupkiChałupki

OrzechówkaOrzechówka

Mł dzawy Maodzawy Małedzawy Małe



Sporty lotnicze – Piƒczów i Mas∏ów 

Dla wszystkim odwa˝nych, szukajàcych wra˝eƒ i adrenaliny oraz po-
siadajàcych odpowiednie uprawnienia, lotniska w Mas∏owie i Piƒczo-
wie przygotowa∏y atrakcyjnà ofert´. Mi∏oÊnicy podniebnych podró˝y
skorzystaç mogà z lotów lotniami, szybowcami oraz motolotniami,
skoczyç na spadochronie oraz wziàç udzia∏ w jednym z licznie organi-
zowanych przez aerokluby kursów. Ci, którzy zdecydujà si´ na tego ty-
pu aktywny wypoczynek b´dà mieli okazj´ podziwiaç najbardziej cha-
rakterystyczne elementy Êwi´tokrzyskiego krajobrazu: malowniczo
meandrujàcà rzek´ Nid´, dostojne szczyty Gór Âwi´tokrzyskich oraz
kolorowe pasiaki pól.
Gwarantujemy niezapomniane prze˝ycia i niesamowite widoki!

Aeroklub Kielecki Lotnisko w Mas∏owie

26-001 Mas∏ów, tel. 041 311 08 93

www.aeroklub.kielce.pl

Aeroklub Piƒczowski

ul. Legionistów 26, 28-400 Piƒczów

tel. 0 501 383 275 – dyrektor Leszek Maƒkowski

Sp∏ywy kajakowe po Ponidziu

Sp∏yw kajakowy rzekà Nidà wijàcà si´ przez malownicze i zaciszne Po-
nidzie to wspania∏y sposób odkrywania zakàtków tego regionu. Podzi-
wiane z wody krajobrazy urzekajà swym pi´knem i odmiennoÊcià oraz
dostarczajà niezapomnianych wra˝eƒ i wspomnieƒ. Turysta poszuku-
jàcy zarówno aktywnego wypoczynku jak i oddechu na ∏onie przyrody
z pewnoÊcià nie zostanie rozczarowany. Pomoc przy organizacji sp∏y-
wów zapewniajà pr´˝nie dzia∏ajàce: Miejski OÊrodek Sportu i Rekre-
acji w Piƒczowie oraz Przedsi´biorstwo Turystyczne „Kajakiem. pl”
z J´drzejowa. W przygotowanych przez nich propozycjach znajdujà si´
zarówno gotowe oferty sp∏ywów jak i mo˝liwoÊç wypo˝yczenia kaja-
ków, transportu baga˝y oraz wykwalifikowani przewodnicy. 

Przedsi´biorstwo Turystyczne „KAJAKIEM. PL”

Anita Górecka, ul. Rakowska 29, 28-300 J´drzejów

tel./fax 041 386 30 74, 0 600 288 375, www.kajakiem.pl

Miejski OÊrodek Sportu i Rekreacji

ul. Pa∏´ki 26, 28-400 Piƒczów

tel./fax 041 357 28 11, 357 20 44, 0 600 821 095

Maraton eXtreme w Sielpi

Maraton eXtreme w Sielpi odbywajàcy si´ co roku na poczàtku wrze-
Ênia to impreza dla wszystkich, którzy chcà sprawdziç swojà kondycj´
oraz sp´dziç weekend w atmosferze sportowej rywalizacji. Organizo-
wane konkurencje: chód (od 12,5 do 50 km) i jazda na rowerze (80 lub
200 km) z roku na rok przyciàgajà coraz wi´cej uczestników. Dla od-
wa˝nych organizatorzy przygotowali ekstremalny bieg terenowy na 25
lub 40 km oraz 90-kilometrowy odcinek do pokonania zarówno rowe-
rem jak i pieszo. Na tych, którzy zdecydujà si´ wziàç w nim udzia∏ cze-
kajà: g∏´boki las, bagna, strumienie i szereg ciekawych zadaƒ do wyko-
nania na trasie. Tradycjà sta∏y si´ te˝ wieczorne spotkania z himalaistà
Piotrem Pustelnikiem. 

Oddzia∏ PTTK w Koƒskich

ul. Zamkowa 7, 26-200 Koƒskie

tel. 041 372 31 70

www.pttkkonskie.pl

Sporty motorowe – tor w Miedzianej Górze

Od 1977 r. w pobli˝u Kielc w miejscowoÊci Miedziana Góra funkcjo-
nuje tor samochodowy. Jest to jedyny tego typu obiekt z odcinkami
górskimi, o d∏ugoÊci 4160 m. W sk∏ad kompleksu zarzàdzanego przez
Automobilklub Kielecki wchodzà: tor kartingowy o d∏ugoÊci 880 m,
„ma∏a p´tla” toru samochodowego d∏ugoÊci 1140 m, zaplecze w bu-
dynku administracyjno-technicznym oraz motel i camping „Moto-
-raj”. W ciàgu ca∏ego roku odbywa si´ tu szereg imprez sportowo-
-sprawnoÊciowych oraz rajdy samochodowe Êciàgajàce do wojewódz-
twa amatorów sportów motorowych z ca∏ego Êwiata. Automobilklub
prowadzi równie˝ szkolenia z doskonalenia techniki jazdy oraz z ra-
townictwa drogowego. Ponadto istnieje mo˝liwoÊç organizacji imprez
sportowo-rekreacyjnych, szkoleƒ i narad dla zorganizowanych grup. 

Tor WyÊcigowy 

Automobilklub, ul. S∏owackiego 16, 25-365 Kielce

tel./fax 041 361 98 55, www.automobilklub.kielce.pl

W KRAINIE MOCnych WRA˚E¡
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Kryta P∏ywalnia „Per∏a” w Sitkówce-Nowiny

P∏ywalnia „Per∏a” to doskona∏e miejsce wypoczynku, w którym ka˝dy
znajdzie coÊ dla siebie. MieÊci si´ tu kompleks basenów, sauna fiƒska,
gabinet odnowy biologicznej, kawiarnia. Jednak najwi´kszà atrakcjà
p∏ywalni stanowi kr´ta rura zjazdowa o d∏ugoÊci 93 metrów i Êrednicy
1,2 metra. 
Basen g∏ówny wyposa˝ony jest w podwodne masa˝e, dzikie êród∏a,
wodospady oraz p∏ytki napowietrzne emitujàce z dna masy powietrza.
Dla najm∏odszych przeznaczono basen z ma∏à zje˝d˝alnià na kszta∏t
s∏onika oraz efektownà kaskadà. 
Przez ca∏y rok odbywajà si´ tutaj ró˝ne zawody, konkursy, festyny, ak-
cje charytatywne oraz pokazy. 

Kryta P∏ywalnia „Per∏a”

ul. Kubusia Puchatka, 26-052 Sitkówka – Nowiny

tel. 041 345 96 50, 346 52 60 

www.perla.maximum.pl 

Kryta P∏ywalnia „Rawszczyzna”
w Ostrowcu Âwi´tokrzyskim

Oddana do u˝ytku w 2004 r. kryta p∏ywalnia „Rawszczyzna” nale˝y do
najwi´kszych i najnowoczeÊniejszych p∏ywalni w Polsce. 50-metrowy
dziesi´ciotorowy basen wraz z trybunami dla pó∏toratysi´cznej wi-
downi spe∏nia wszelkie wymagania i normy FINA, dzi´ki czemu jest
arenà dla krajowych i mi´dzynarodowych zawodów p∏ywackich.
W cz´Êci rekreacyjnej „Rawszczyzny” znajdujà si´ dwa mniejsze base-
ny oraz szereg urzàdzeƒ uatrakcyjniajàcych pobyt na p∏ywalni. Sà to:
78-metrowa zje˝d˝alnia rurowa i 13-metrowa zje˝d˝alnia p∏aszczyzno-
wa, sztuczna rzeka, gejzery denne, bicze wodne, wanna z masa˝em po-
wietrzem dla 7 osób oraz dzia∏ odnowy biologicznej i rehabilitacji. 
Na „Rawszczyênie” trenuje polska mistrzyni – Otylia J´drzejczak.

Kryta p∏ywalnia „Rawszczyzna”

Miejski OÊrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 32, 27-400 Ostrowiec Âwi´tokrzyski

tel. 041 254 00 00, fax 041 267 41 03, www.mosir.ostrowiec.pl 

Sielpia 

Sielpia to miejscowoÊç wypoczynkowa po∏o˝ona wÊród lasów sosno-
wych na Wzgórzach Koneckich. Jej g∏ównà atrakcjà jest malowniczy
zalew Czarnej Koneckiej. Jest to idealne miejsce do wypoczynku.
Mo˝na tu skorzystaç z kàpieli wodnych i s∏onecznych, wypo˝yczalni
sprz´tu wodnego, a wieczorem mi∏o sp´dziç czas w jednej z dyskotek.
Wspania∏a przyroda, czysta woda spowodowa∏y, ˝e nad zalewem zlo-
kalizowanych jest wiele oÊrodków wypoczynkowych o zró˝nicowa-
nym standardzie. Na mi∏oÊników pieszych i rowerowych wycieczek
czekajà dobrze wyznakowane szlaki turystyczne.
Tutaj majà te˝ miejsce ró˝nego rodzaju imprezy, wÊród których naj-
bardziej popularna to Kuênice Koneckie odbywajàca si´ na terenie
dawnego Zak∏adu Metalurgicznego a obecnie Muzeum Staropolskie-
go Zag∏´bia Przemys∏owego. 

Punkt Informacji Turystycznej 

Oddzia∏ PTTK w Koƒskich, ul. Zamkowa 7, 26-200 Koƒskie, tel. 041 372 31 70

www.pttkkonskie.pl, www.sielpia.pl 

Chaƒcza

Doskona∏e warunki do letniego wypoczynku oraz uprawiana sportów
wodnych zapewnia retencyjny zbiornik Chaƒcza na rzece Czarnej Sta-
szowskiej. Powierzchnia lustra wody si´ga tu blisko 500 ha a jego g∏´-
bokoÊç wynosi Êrednio od 11 m w pobli˝u tamy do poni˝ej 3 m w cz´-
Êci pó∏nocnej. Co roku w okresie letnim zje˝d˝ajà tu t∏umy mi∏oÊni-
ków windsurfingu, ˝eglowania oraz amatorzy pla˝owania i s∏onecz-
nych kàpieli. Przybywajàcy tu turyÊci mogà skorzystaç z funkcjonujà-
cej na miejscu bazy noclegowej i gastronomicznej oraz wypo˝yczalni
sprz´tu wodnego.

Urzàd Gminy Raków

ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków, tel./fax 041 353 50 18

www.rakow.pl
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Turystyka rowerowa 
Ziemia Âwi´tokrzyska oferuje zwolennikom czynnego wypoczynku ok.
2000 km znakowanych rowerowych tras turystycznych prowadzàcych tu˝ obok
miejsc wartych zwiedzenia, miejsc pamiàtkowych zwiàzanych z historià regio-
nu, obok pi´knych i ró˝norodnych okazów natury. 
Do najciekawszych tras nale˝à m.in.:
• szlak niebieski „Âladami zabytków techniki Doliny Kamiennej”
• szlaki w okolicach Opatowa
• szlak czerwony „Dooko∏a Starachowic”
• szlaki po obszarach Sandomierszczyzny
• szlaki w okolicach Koƒskich 
• szlak czerwony „Lasami wokó∏ W∏oszczowy”
• szlak czerwony „Przez Góry Âwi´tokrzyskie”
• szlak czarny „Szlak Architektury Obronnej”
• szlak ˝ó∏ty – pielgrzymkowy „Miejsca Mocy”
• Êcie˝ki rowerowe w Kielcach. 
Rowerzystom chcàcym sprawdziç swojà kondycj´ fizycznà polecamy prze-
ja˝d˝ki po górskich terenach Ziemi Âwi´tokrzyskiej, a tak˝e udzia∏ w rajdach
rowerowych, czy te˝ cyklicznej imprezie pn. „Âwi´tokrzyska Liga Rowerowa”

Informacje – patrz strona nr 32

Turystyka piesza

Ponad 40 szlaków pieszych o ∏àcznej d∏ugoÊci oko∏o 1500 km pomaga w´drujàcym turystom przemierzaç i poznawaç pi´knà Krain´ Âwi´tokrzyskà.
G´sta sieç tras o ró˝nym stopniu trudnoÊci biegnie nie tylko przez niewysokie i ∏atwo dost´pne dla wszystkich pasma Gór Âwi´tokrzyskich. Liczne
szlaki piesze poprowadzono tak˝e przez Sandomierszczyzn´, Ziemi´ Koneckà oraz Ponidzie – w powiatach piƒczowskim i buskim. Trud poniesio-
ny podczas w´drówki rekompensujà zaskakujàce krajobrazy, cenne obiekty zabytkowe oraz wszechobecna cisza i spokój. Do najciekawszych szla-
ków nale˝à m.in.:
• g∏ówny szlak czerwony: Go∏oszyce – Âwi´ty Krzy˝ – Âwi´ta Katarzyna – Mas∏ów – Tumlin – Miedziana Góra – Kuêniaki
• szlak czerwony: Go∏oszyce – Ujazd- Klimontów – Koprzywnica – Sandomierz – Dwikozy – Zawichost
• szlak niebieski: Kuêniaki – Sielpia Wielka – Koƒskie – Stara Kuênica – rez. „Ska∏ki Piek∏o pod Niek∏aniem” – Pogorza∏e k. Skar˝yska-Kamiennej
• szlak zielony: Grochowiska – Szaniec – Szczawory˝ – Stopnica – Solec-Zdrój – Nowy Korczyn -WiÊlica
• szlak czerwony: Ch´ciny – Jaskinia Raj – Kielce Karczówka.

Informacja, patrz oddzia∏y PTTK str. 32
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Bia∏e szaleƒstwo 

Zimowa oferta Âwi´tokrzyskiego nie odbiega swà atrakcyjnoÊcià od
pozosta∏ych pór roku. Dzi´ki niewysokim ale zró˝nicowanym pod
wzgl´dem d∏ugoÊci i nachylenia zboczom górskim narciarze zarówno
ci poczàtkujàcy jak i zaawansowani znajdà dla siebie odpowiednie wa-
runki do „zimowego szaleƒstwa”. W najbli˝szym otoczeniu Kielc oraz
samym mieÊcie znajduje si´ a˝ 6 tras narciarskich wyposa˝onych w wy-
ciàgi orczykowe, w wi´kszoÊci sztucznie naÊnie˝anych, oÊwietlonych,
posiadajàcych wypo˝yczalnie sprz´tu narciarskiego oraz punkty ma∏ej
gastronomii. Od zesz∏ego sezonu dzia∏a wyciàg w Ba∏towie, a od tego
ruszà kolejne wyciàgi narciarskie: w Niestachowie oraz na Miejskiej
Górze w Bodzentynie.

Góra Telegraf i Góra PierÊcienica w Kielcach 

tel. 041 368 74 26, www.rekreacja.kielce.pl, czynny: 10.00–22.00

OÊrodek Sportów Zimowych SABAT w Krajnie-Zagórzu

tel. 041 312 77 11, 0 602 391 081, 0 602 217 920

sabatkrajno.fm.interia.pl, czynny: 9.00–22.00

Góra Radostowa w Màchocicach

tel. 0607 234 126, czynny od godz. 9.00 do ostatniego Klienta

Góra ¸ajscowa w Tumlinie, tel. 041 303 49 82, czynny: 9.00–22.00

Góra Ma∏zna w Wide∏kach 

tel. 0513 555 880, 0668 147 040, 0602 619 537, www.stacjawidelki.prv.pl 

czynny: sobota – niedziela 10.00–21.00, w tygodniu 10.00–19.00, bàdê do ostatniego

Klienta 

Góra Ba∏t w Ba∏towie, tel. 041 264 14 20, czynny: codziennie od 9.00–21.00

www.szwajcariabaltowska.pl

Góra Miejska w Bodzentynie, tel. 0 608 324 114, czynny: 9.00–22.00

OÊrodek Narciarski w Niestachowie, Góra Otrocz w Niestachowie

tel. 0 664 978 173; 0 602 403 334, czynny: 10.00–22.00

www.niestachow.pl

Turystyka jeêdziecka

Na terenie województwa Êwi´tokrzyskiego funkcjonuje ponad trzydzie-
Êci mniejszych i wi´kszych oÊrodków jazdy konnej, w których z powo-
dzeniem mo˝na uprawiaç turystyk´ jeêdzieckà.
Oprócz samej nauki jazdy w siodle mi∏oÊnicy konnych przeja˝d˝ek
skorzystaç mogà z jazdy terenowej, obozów szkoleniowych, zielonych
szkó∏, bryczek a zimà kuligów. Niektóre z oÊrodków prowadzà rów-
nie˝ hipoterapi´. Amatorzy sportowej rywalizacji mogà wziàç udzia∏
w zawodach jeêdzieckich, a ˝àdni wra˝eƒ w szkoleniach z zakresu sko-
ków przez przeszkody. 

Centrum Jeêdzieckie Park Stadion 

ul. Kusociƒskiego 61a, 25-045 Kielce, tel. 041 361 40 81 

„Amazonka”

Borków 68, 26-021 Daleszyce, tel. 041 317 19 92

www.amazonkaborkow.oit.pl, e-mail: amazonkaborkow@oit.pl

Âwi´tokrzyskie Centrum Rehabilitacji

(hipoterapia – tylko dla osób z odpowiednià dokumentacjà choroby)

Czarniecka Góra 43, 26-220 Stàporków, tel. 041 374 11 63, www.rehabilitacjascr.pl 

Sandomierski OÊrodek Kawaleryjski 

ul. Mokoszyƒska 4, 27-600 Sandomierz , Barbara Redziƒska tel. 0 691488346

Agroklub 

W miejscowoÊci Kontrewers w gminie Mniów mieÊci si´ gospodar-
stwo agroturystyczne o wysokim standardzie, które oprócz tradycyjnej
oferty gwarantuje swoim goÊciom szereg innych atrakcji.
Najwi´kszà popularnoÊcià cieszà si´ wycieczki na czteroko∏owych mo-
tocyklach, po pi´knych terenach gminy Mniów i Suchedniowsko –
Obl´gorskiego Park Krajobrazowego.
Gospodarstwo posiada w swej ofercie gry paintball, mo˝na te˝ po-
strzelaç z broni pneumatycznej lub poprawiç form´ w tzw. pokoju ak-
tywnego wypoczynku. Oprócz tego organizowane sà tu szkolenia,
konferencje i imprezy integracyjne.
W∏aÊciciele zapraszajà goÊci has∏em „Przyjedê do nas po PRZYGOD¢”. 

Gospodarstwo Agroturystyczne AGROKLUB 

Zbigniew Cisak, Kontrewers 3, 26-080 Mniów

tel./fax 041 37 38 400, 041 37 38 410, 0 601 744 915

www.czterokolowce.pl
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„Âwi´tokrzyskie smaki”

Region Âwi´tokrzyski to raj dla smakoszy regionalnych daƒ i potraw oraz zdro-
wej, ekologicznej ˝ywnoÊci. Rosnàcà s∏awà cieszà si´ Êwi´tokrzyskie owoce: Êliw-
ka szyd∏owska, Êliwka Damacha z Ponidzia, sandomierskie jab∏ka, wiÊnia z S∏u-
pi Nadbrze˝nej czy truskawka z Bielin. Równie smaczne sà potrawy z „korczyƒ-
skiej fasoli” serwowane m. in. w „Zamku Ders∏awa” w Busku – Zdroju, g´sina
z gospodarstwa agroturystycznego p. Gra˝yny Korepty z Sies∏awic czy bodzen-
tyƒski chleb pochodzàcy ze starej piekarni na Rynku G∏ównym w Bodzentynie.
Wypoczywajàc w Âwi´tokrzyskim nale˝y koniecznie skosztowaç serwowanà
w tutejszych restauracjach zalewajk´ Êwi´tokrzyskà, a na turystów odwiedzajà-
cych Raków czeka historyczna potrawa „Dzionie”, której g∏ównymi sk∏adnika-
mi sà maca i podgardle wieprzowe.
A na mi∏e zakoƒczenie, gospodarstwo agroturystyczne „Orzechówka” k. Bo-
dzentyna proponuje åmag´ Âwi´tokrzyskà – napitek na bazie wina i zió∏ o w∏a-
ÊciwoÊciach leczniczych.

Âwi´tokrzyski OÊrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 

ul. Piotrkowska 30, 26-200 Koƒskie

tel. 041 372 22 84-86, fax 041 372 34 86, www.sodr.pl 

Agroturystyka 

Niezwykle bogata i urozmaicona jest oferta gospodarstw agroturystycznych woje-
wództwa Êwi´tokrzyskiego. Zlokalizowane w najciekawszych zakàtkach regionu
gospodarstwa Êwiadczà przybywajàcym tu agrowczasowiczom nie tylko us∏ugi
noclegowe ale tak˝e zapewniajà wyÊmienità kuchni´ regionalnà i dostarczajà szereg
dodatkowych atrakcji. Gospodarze dbajà o wysoki standard pokoi oraz pomagajà
zorganizowaç interesujàce wycieczki po okolicy. Wcià˝ ˝ywa kultura ludowa oraz
bogactwo zwyczajów i tradycji Êwi´tokrzyskiej wsi zainteresujà ka˝dego, kto zde-
cyduje si´ tu przyjechaç na krótszy lub d∏u˝szy wypoczynek. 

SWOJSKIE KLIMATY
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Informacja o stowarzyszeniach agroturystycznych:

Âwi´tokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej

„Ziemia Âwi´tokrzyska”

Siedziba przy Âwi´tokrzyskiej Izbie Rolniczej 

Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, tel. 041 344 18 73

Agroturystyczne Stowarzyszenie Gospodarstw GoÊcinnych

i Ekologicznych „Cis” w Morawicy 

ul. Kielecka 38 (siedziba przy Urz´dzie Gminy)

26-026 Morawica, tel. 041 301 70 38 

www.agrowakacje.pl/cis 

Agroturystyczne Stowarzyszenie Hodowców Ryb „Borowiec”

Âladków Ma∏y 98, 26-020 Chmielnik

tel. 041 354 39 29, www.wakacje.agro.pl/borowiec

www.borowiec.agrowczasy.com 

Buskie Stowarzyszenie Agroturystyczne „Relax”

Sies∏awice 193, 28-100 Busko-Zdrój

tel. 041 378 47 68, 0608 496 163

www.umig.busko.pl 

Stowarzyszenie Agroturystyczne „Dolina Czarnej” 

ul. Siniƒskiego 6, 26-035 Raków

tel. 0607 305 393, www.dolinaczarnej.pl 

Stowarzyszenie Agroturystyczne Gminy Daleszyce „˚eremie”,

ul. Chopina 25, 26-021 Daleszyce

tel./fax 041 307 22 51, www.agro.kie.pl

Stowarzyszenie Agroturystyczne Gminy Solec-Zdrój

„èród∏o Zdrowia” 

Siedziba przy Gminnym Centrum Kultury

ul. Partyzantów 8a, 28-131 Solec-Zdrój

tel. 041 377 61 59, 0 698 944 324

Stowarzyszenie Agroturystyczne „Wierna Rzeka”

w Piekoszowie

ul. Kolejowa 2 (Gminny OÊrodek Kultury)

26-065 Piekoszów, tel. 041 30 61 081

www.gok-piekoszow.pl 

Stowarzyszenie Agroturystyczne Wis∏a–San 

ul. Mokoszyƒska 3, 27-600 Sandomierz

tel. 015 824 38 73 

Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych „Wypoczynek”

ul. Spó∏dzielcza 12, 29-120 Kluczewsko

tel. 044 781 42 46, www.kluczewsko.gmina.pl

Stowarzyszenie Gospodarstw GoÊcinnych

„Nad Zalewem Chaƒcza”

Korytnica 37, 28-225 Szyd∏ów

tel. 041 354 51 65

www.wakacje.agro.pl/korytnica

www.chancza.agrowczasy.com

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy ¸agów

ul. Barska 21, 26-025 ¸agów

tel. 041 307 43 98, 041 307 43 83

www.lagow.agrowakacje.pl 

Stowarzyszenie Turystyczno-Agroturystyczne „Nad Czarnà”

w Rudzie Malenieckiej 

Gruszka 5, 26-230 Radoszyce, tel. 041 373 61 28

www.umkonskie.pl/umig/agtur.html 

Stowarzyszenie Turystyczno-Agroturystyczne

„Ponidzie”

Punkt Informacji Stowarzyszenia

Chroberz 134

28-425 Z∏ota Piƒczowska

tel. 041 356 42 26, 0602 640 563

www.wakacje.agro.pl/ponidzie

www.ponidzie.agrowczasy.com

Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej

„W krainie latajàcych czarownic”

tel. 041 311 22 64, 041 272 27 81

041 312 02 85

www.czarownice.com.pl 

Âladkowskie Stowarzyszenie Agroturystyka

i Turystyki „Dolina Sanicy”

Âladków Ma∏y 25

26-020 Chmielnik 

tel. 041 354 27 78

fax 041 354 32 22

www.wakacje.agro.pl/dolinasanicy

www.sladkow.agrowczasy.com

Âwi´tokrzyskie Towarzystwo Agroturystyki

„¸ysogóry”

Trzcianka 22

26-006 Nowa S∏upia

tel. 041 317 81 85

www.lysogory.agrowczasy.com
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OÊrodek Tradycji
Garncarstwa 

Przez lata, a˝ do koƒca XX
wieku maleƒka wieÊ Cha-
∏upki, ko∏o Morawicy, za-
opatrywa∏a w gliniane wyro-
by – naczynia i garnki – roz-
leg∏e okolice. W miejscowo-
Êci tej od 1998 r. dzia∏a
OÊrodek Tradycji Garncar-
stwa funkcjonujàcy w za-
chowanym warsztacie jed-
nego z miejscowych garnca-
rzy, którego syn – Józef
G∏uszek jest opiekunem
i przewodnikiem po oÊrod-
ku. Warsztat posiada auten-
tyczne wyposa˝enie do szy-
kowania, mieszania gliny, to-
czenia naczyƒ na kole, su-

szenia, szkliwienia oraz zdobienia. W centralnym miejscu stoi stary
dwukomorowy piec – przygotowany do wypa∏u. Zwiedzajàc oÊrodek
i wystaw´ zobaczyç mo˝na eksponaty wykonane jeszcze przez daw-
nych miejscowych mistrzów. Prowadzona jest tu szkó∏ka garncarska
i warsztaty.

OÊrodek Tradycji Garncarstwa 

Cha∏upki 47, 26-026 Morawica 

tel. 0 41 311 87 02; 0 606 109 980

czynne: codziennie oprócz poniedzia∏ków w godz. 10.00–16.00

Muzeum Siekier

Jedyne w Polsce, a mo˝e
i w Europie – Muzeum Sie-
kier mieÊci si´ w Gospo-
darstwie Agroturystycz-
nym we wsi Orzechówka k.
Bodzentyna. Jak mówi za-
∏o˝yciel tego˝ Muzeum –
Adolf Kudliƒski „... siekie-
ra towarzyszy cz∏owiekowi
od pocz´cia do Êmierci. Na
poczàtek ko∏ysk´, a na ko-
niec trumn´ trzeba prze-
cie˝ czymÊ zrobiç.”

W chwili obecnej w Muzeum zebranych jest ponad 1850 siekier, s∏u-
˝àcych niegdyÊ do ràbania, ∏upania, krzesania, Êcinania itd. Najstarsza
w kolekcji siekiera pochodzi z oko∏o 1720 r. W gospodarstwie znajdu-
je si´ równie˝ kuênia, w której w∏aÊciciel prowadzi lekcje kowalstwa
i p∏atnerstwa.
Ale siekiery i kuênia nie sà jedynà atrakcjà. Kontynuujàc tradycj´ przod-
ków, gospodarze zajmujà si´ zio∏olecznictwem. Produkujà m. in. çma-
g´ Êwi´tokrzyskà, eliksir z zió∏ i wina na dolegliwoÊci ˝o∏àdka i dróg od-
dechowych. Ciekawostkà w gospodarstwie jest piramida, w której, wg
gospodarzy, istniejàce promieniowanie kosmiczne ma zbawienny
wp∏yw na schorzenia reumatyczne i popraw´ samopoczucia. 

Gospodarstwo Agroturystyczne „Orzechówka”

Rafa∏, Adolf, Zofia Kudliƒscy

Orzechówka 16, 26-010 Bodzentyn

tel. 041 312 00 18, 603 427 282

www.orzechowka.com

Tokarnia – Park Etnograficzny
Muzeum Wsi Kieleckiej 

G∏ównà ekspozycjà Muzeum Wsi Kieleckiej jest Park Etnograficzny w To-
karni zlokalizowany przy trasie E77 prowadzàcej z Kielc do Krakowa. Na
malowniczo po∏o˝onym w zakolu Czarnej Nidy, ponad 70 ha obszarze
zgromadzono najcenniejsze zabytki XVIII/XIX w. budownictwa drewnia-
nego z terenu Gór Âwi´tokrzyskich, Wy˝yny Krakowsko-Cz´stochowskiej,
Wy˝yny Sandomierskiej i Niecki Nidziaƒskiej. Zagrody wiejskie, obiekty
ma∏omiasteczkowe, dwór, budynki folwarczne, zabytki przemys∏u wiejskie-
go, obiekty sakralne. Do najciekawszych mo˝na zaliczyç dwór z Suche-
dniowa z 1856r., spichlerz dworski ze Z∏otej z 1719 r. i barokowy koÊció∏
p. w. Matki Bo˝ej Pocieszenia z Rogowa n. Wis∏à z 1761 r. Prezentowane
sà wn´trza XIX w. cha∏up i warsztatów rzemieÊlniczych, apteki, sklepiku
i pracowni krawieckiej, ekspozycja szko∏y wiejskiej z okresu mi´dzywojen-
nego, kolekcja rzeêb na wystawie „Ocaliç od zapomnienia”. Jan Bernasiewicz
– twórca ogrodu rzeêb oraz wystawy czasowe, jak np. Miele si´ pszeniczka...
Wiatraki i m∏ynarstwo wietrzne na Kielecczyênie..
Muzeum organizuje liczne cykliczne imprezy folklorystyczne: Piknik Stra-
˝acki – maj, Wytopki O∏owiu, Dni Lasu i Âwi´tokrzyski Jarmark Agrotury-
styczny – czerwiec, Do˝ynki – sierpieƒ, Niedziela w skansenie – wrzesieƒ,
Kiermasz Âwiàteczny – grudzieƒ, i in. 

Muzeum Wsi Kieleckiej 

ul. Jana Paw∏a II 6, 25-025 Kielce

tel. 041 344 92 97, 344 50 06

Park Etnograficzny w Tokarni – Muzeum Wsi Kieleckiej 

Tokarnia 303 k. Ch´cin

tel. 041 315 41 71

czynne: XI–III w dni robocze w godz. 9.00–14.00; IV wtorek – niedziela w godz. 9.00–16.00; V–VI poniedzia∏ek – niedziela w godz. 10.00–18.00; VII–VIII wtorek – niedziela w godz.

10.00–18.00; IX poniedzia∏ek – piàtek w godz. 9.00–17.00, sobota – niedziela 10.00–18.00; X poniedzia∏ek – piàtek 9.00–17.00, sobota – niedziela 10.00–17.00.

www.mwk.com.pl 
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Ogród na rozstajach 

W niewielkiej odleg∏oÊci od Piƒczowa (ok. 6km) w M∏odzawach Ma-
∏ych po∏o˝ony jest niezwyk∏y „Ogród na Rozstajach” za∏o˝ony przez
artyst´ – rzeêbiarza Tadeusza Kurczyn´.
Spotykamy w nim istnie bajkowy krajobraz – kilkunastometrowy wo-
dospad, jaskini´, oczka wodne oraz niezliczonà iloÊç kwiatów i krze-
wów, a to wszystko rozlokowane na trzech poziomach. Mieszkaƒcami
ogrodu sà: bia∏e i czarne ∏ab´dzie, bocian czarny, ró˝ne odmiany ka-
czek, pawie, papugi. Liczne oczka wodne zamieszkujà pi´kne, koloro-
we ryby.

Ogród na Rozstajach

M∏odzawy Ma∏e 17, 28-400 Piƒczów, tel. 041 357 92 65

Czynne w soboty i niedziele 9.00–19.00, od IV do XI

Âcie˝ka przyrodnicza w Gminie Sitkówka – Nowiny

Oznakowana na terenie gminy Sitkówka – Nowiny Êcie˝ka przyrodni-
cza wiedzie przez urokliwe zakàtki o unikalnych walorach krajobrazo-
wo-przyrodniczych i historyczno-kulturowych. G∏ównymi atrakcjami
na jej trasie sà: dolina rzeki Bobrzy, nieczynny Kamienio∏om na Ber-
berysówce z szafirowo czystà wodà, roÊlinnoÊç kserotermiczna na Gó-
rze Panek oraz przedwojenna miejscowoÊç letniskowa Trzcianki z hi-
storycznà zabudowà.
Âcie˝ka zatacza p´tl´ i ma 14 przystanków a na jej przejÊcie trzeba po-
Êwi´ciç oko∏o 3 godzin.

Urzàd Gminy Sitkówka-Nowiny

ul. Bia∏e Zag∏´bie 25, 26-052 Sitkówka-Nowiny

tel. 041 347 50 00, www.nowiny.com.pl

Starachowicka Kolej Wàskotorowa 

Rozwój kolei wàskotorowych w okolicach Starachowic by∏ ÊciÊle zwià-
zany z miejscowymi zak∏adami przemys∏owymi i wydobywczymi
wchodzàcymi w okresie mi´dzywojennym w sk∏ad Centralnego Okr´-
gu Przemys∏owego. W tym w∏aÊnie czasie powsta∏a sieç kolei ∏àczà-
cych Wielki Piec w Starachowicach oraz tartak na Bugaju z kopalnia-
mi Majówka, Miko∏aj, Z´biec, W∏adys∏aw, Henryk i licznymi ∏adow-
niami drewna.
DziÊ Starachowicka Kolej Wàskotorowa oferuje przeja˝d˝k´ 6 km tra-
sà od Starachowic Wschodnich (Wierzbnik) do wsi Lipie. 

Fundacja Polskich Kolei Wàskotorowych

tel. 041 271 81 95, 0 607 101 662

www.fpkw.pl 

kursuje: niedziele, VI–VIII o godz. 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, IX o godz. 11.00,

13.00 i 15.00 

Ciuchcia Expres Ponidzie

Âwi´tokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie”, wy-
korzystujàca lini´ wàskotorowà zbudowanà przez wojska austriackie
ju˝ w 1915 r., nale˝y do jednej z najwi´kszych atrakcji turystycznych
Ponidzia. Pociàg w stylu „retro”, w sk∏ad którego mo˝e wejÊç zabyt-
kowa lokomotywa parowa lub spalinowa, wagony pasa˝erskie, wago-
ny: „plenerowy”, „letni” – bez dachu, i konsumpcyjny kursuje w ka˝-
dy weekend sezonu letniego oraz na zamówienie. Jadàc tym zabytko-
wym pociàgiem turystycznym na trasie J´drzejów – Piƒczów (lub od-
wrotnie) turyÊci majà okazj´ podziwiaç pi´kne krajobrazy Ponidzia
i Nadnidziaƒskiego Parku Krajobrazowego. W trakcie przeja˝d˝ki, na
˝yczenie grup, mo˝na zorganizowaç postój w miejscowoÊci Umiano-
wice, gdzie znajduje si´ zadaszone miejsce z drewnianymi sto∏ami, ∏a-
wami i du˝ym paleniskiem. 

Âwi´tokrzyska Kolejka Dojazdowa – Ciuchcia Expres Ponidzie z J́ drzejowa do Piƒczowa

ul. Dojazd 1, 28-300 J´drzejów, tel. 041 386 22 55

www.ciuchcia.eu

PODRÓ˚E Z PASJÑ
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Spotkania
z Kulturà
˚ydowskà

Historia ma∏ych
miasteczek Ziemi
Âwi´tokrzyskiej –
Chmielnika, Piƒ-
czowa, Dzia∏o-
szyc czy Szyd∏o-
wa, ÊciÊle zwiàza-
na jest ze spo∏ecz-

noÊcià ˝ydowskà, która przez wieki zamieszkiwa∏a ten region. W celu
przybli˝enia kultury, obyczajów ówczesnych mieszkaƒców tych miej-
scowoÊci, przed kilkoma laty zainicjowano w Chmielniku „Spotkania
z Kulturà ˚ydowskà”. Z roku na rok impreza staje si´ coraz popular-
niejsza i zatacza coraz szersze kr´gi. W bogatym programie artystycz-
nym znajdujà si´ liczne koncerty, taƒce i Êpiewy ˝ydowskie, wystawy
fotografii i malarstwa, przedstawienia i inscenizacje z ˝ycia ˝ydow-
skich mieszkaƒców. W roku 2006 odby∏o si´ pierwsze od ponad
szeÊçdziesi´ciu lat ˝ydowskie nabo˝eƒstwo Kabalat Szabat, rozpoczy-
najàce Szabat. 

Urzàd Miasta i Gminy Chmielnik

Plac KoÊcielny 5, 26-020 Chmielnik

tel. 041 354 32 73, 354 22 78

www.chmielnik.com

Urzàd Miasta i Gminy Piƒczów

Plac Konstytucji 3 Maja 10, 28-400 Piƒczów

tel. 041/357 38 71 do 75

www.pinczow.com.pl 

Urzàd Gminy Szyd∏ów

ul. Rynek 2, 28-225 Szyd∏ów

tel./fax: 041 354 51 25

www.szydlow.pl 

Urzàd Gminy Dzia∏oszyce

ul. Skalbmierska 5, 28-440 Dzia∏oszyce

tel. 041 352 60 05, 352 60 10 

www.dzialoszyce.pl

Âwi´to Âliwki

Szyd∏ów to malownicze miasteczko s∏ynàce z bogatej historycznej
przesz∏oÊci oraz wspania∏ej miejscowej Êliwki, której niepowtarzalne
walory smakowe rozs∏awia odbywajàce si´ od kilka lat „Âwi´to Âliwki”.
Jednà z g∏ównych atrakcji poza prezentacjà kilkudziesi´ciu odmian Êli-
wek sà pokazy starodawnego suszenia tych owoców sposobem ziem-
nym na tzw. „laskach”.
Imprezie kolorytu dodaje kiermasz po∏àczony z degustacjà owoców,
przetworów domowej roboty a tak˝e szyd∏owskiej Êliwowicy, wypro-
dukowanej wed∏ug starej receptury, udost´pnionej przez miejscowych
sadowników.
„Âwi´tu Âliwki” towarzyszy atrakcyjna cz´Êç artystyczna i kulturalna
nasycona folklorem krajowym i zagranicznym.

Urzàd Gminy Szyd∏ów

ul. Rynek 2, 28-225 Szyd∏ów, tel./fax 041 354 51 25

www.szydlow.pl

Turniej Rycerski „O szabl´ Krzysztofa Baldwi-
na Ossoliƒskiego” 

Monumentalne ruiny zamku „Krzy˝topór” w Ujeêdzie, jednego z naj-
wi´kszych obiektów obronnych w Polsce, tworzà doskona∏à sceneri´
dla odbywajàcych si´ tu ju˝ od ponad 10 lat turniejów rycerskich
„O szabl´ Krzysztofa Baldwina Ossoliƒskiego”. Co roku w maju na
pa∏acowym dziedziƒcu, przy obecnoÊci tysi´cy turystów, rycerze z ró˝-
nych choràgwi i bractw toczà zaci´te pojedynki. Towarzyszà im poka-
zy sprawnoÊci bojowej kuszników, fechtunku, musztry wojskowej, ˚y-
wych Szachów, popisy kaskaderskie, turnieje ∏ucznicze oraz pokazy
taƒców dworskich. Niezapomnianych wra˝eƒ i wspomnieƒ dostarcza-
jà inscenizacje bitew ze Szwedami zw∏aszcza te organizowane nocà.

Zamek Krzy˝topór w Ujeêdzie

gmina Iwaniska, tel. 015 860 11 33

czynny: od 8.00 do zmroku

www.krzyztopor.pl

Mi´dzynarodowy
Turniej o Miecz
Zawiszy Czarnego 

Organizowany co roku
w lipcu przez Choràgiew
Rycerstwa Ziemi Sando-
mierskiej Turniej o Miecz
Zawiszy Czarnego w San-
domierzu stanowi nie lada
atrakcj´ dla turystów zwie-
dzajàcych w tym czasie per-
∏´ regionu Êwi´tokrzyskie-
go. Teatr ognia, potyczki

wojsk polskich i krzy˝ackich oraz turnieje ∏ucznicze, kusznicze i pokaz
˚ywych Szachów to tylko niektóre z atrakcji odbywajàcych si´ na dzie-
dziƒcu zamkowym. Ogromnym powodzeniem i popularnoÊcià cieszy
si´ równie˝ parada wojsk przybywajàcych z Bitwy pod Grunwaldem
i powitanie króla W∏adys∏awa Jagie∏∏y na sandomierskim rynku. Tur-
niej jest jednym z wielu imprez i przedstawieƒ organizowanych przez
Choràgiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, która poczàwszy od koƒ-
ca kwietnia w ka˝dy weekend dostarcza wielu atrakcji goÊciom i miesz-
kaƒcom, zwiedzajàcym sandomierskie Stare Miasto.

Punkt Informacji Turystycznej 

Oddzia∏ PTTK w Sandomierzu, ul. Rynek 12, 27-600 Sandomierz

tel. 015 832 23 05, tel./fax 015 832 26 82, www.pttk-sandomierz.pl 

Urzàd Miejski w Sandomierzu

Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, tel. 015 644 01 00

www.sandomierz.pl

W RYTMIE HISTORII
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W RYTMIE TRADYCJI

Kuênice Koneckie 

Kuênice Koneckie – cykliczny festiwal technologiczno-turystyczny –
odbywa si´ raz w roku w III dekadzie lipca na terenie: Muzeum Staro-
polskiego Zag∏´bia Przemys∏owego w Sielpi, w Starej Kuênicy (gmina
Koƒskie) oraz zabytkowego Zak∏adu Walcowni i Gwoêdziarni w Ma-
leƒcu (gmina Ruda Maleniecka).
Impreza popularyzuje dziedzictwo kulturowe Staropolskiego Okr´gu
Przemys∏owego oraz ukazuje nowe funkcje i mo˝liwoÊci wykorzysta-
nia unikalnych zabytków techniki.
Podczas jej trwania odbywajà si´ koncerty popularnych zespo∏ów, któ-
rym towarzyszà warsztaty i pokazy nawiàzujàce do tradycji ginàcych
zawodów: kowali, metaloplastyków, odlewników, bednarzy, ko∏odzie-
jów. Istnieje mo˝liwoÊç zwiedzania zabytkowych obiektów techniki
a licznie przybywajàcy na Kuênice Koneckie majà niepowtarzalna spo-
sobnoÊç zobaczenia uruchomianych na tà okazj´ i nadal sprawnych
maszyn i urzàdzeƒ.

Starostwo Powiatowe w Koƒskich 

ul. Staszica 2, 26-200 Koƒskie, tel. 041 372 41 34, www.powiat.konskie.pl 

Wytopki O∏owiu

Co roku w czerwcu na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni od-
bywa si´ plenerowa impreza Wytopki O∏owiu. Jej g∏ównà atrakcjà jest
wytop o∏owiu, bicie pamiàtkowych monet, pokaz p´dzenia dziegciu
i smo∏y drzewnej oraz produkcji w´gla drzewnego. Uczestnicy impre-
zy mogà spróbowaç tak˝e swych si∏ w tradycyjnych rzemios∏ach takich
jak: bednarstwo, rymarstwo, kowalstwo, tkactwo czy te˝ garncarstwo.
Wytopkom O∏owiu towarzyszà kiermasze r´kodzie∏a i sztuki ludowej,
wyst´py zespo∏ów folklorystycznych a dodatkowà atrakcjà przede
wszystkim dla dzieci sà przeja˝d˝ki konne oraz bryczkà. 

Park Etnograficzny – Skansen w Tokarni 

ul. Jana Paw∏a II 6, 25-013 Kielce

tel./fax 041 344 92 97

www.mwk.com.pl 

Dymarki Âwi´tokrzyskie

Odbywajàce si´ ju˝ od kilkudziesi´ciu lat w sierpniu „Dymarki Âwi´to-
krzyskie” w Nowej S∏upi sà prawdopodobnie jedynym tego typu festy-
nem archeologicznym w Europie, który w tak ciekawy i wierny sposób
prezentuje proces wytopu ˝elaza w piecach dymarskich metodà sprzed
2000 lat. Oprócz pokazów przygotowanych przez hutników, rudników
i kowali uczestnicy imprezy zobaczyç mogà prezentacje dawnych tech-
nik wykonywania odlewów z bràzu i srebra, warsztaty garncarskie,
tkactwo na warsztacie pionowym oraz produkcj´ dziegciu i paciorków
szklanych. Ponadto od 2001 r. Dymarkom towarzyszà pokazy uzbro-
jenia i metod walki ludnoÊci zamieszkujàcej tereny tzw. barbarzyƒskiej
Europy i Imperium Rzymskiego.

Âwi´tokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemys∏owego

ul. Zamkowa 5, 25-009 Kielce, tel. 041 344 52 91, www.dymarki.pl 

Urzàd Gminy w Nowej S∏upi 

ul. Rynek 15, 26-006 Nowa S∏upia , tel. 041 317 71 41, www.nowaslupia.pl 

˚elazne
Korzenie 

˚elazne Korzenie
to impreza odbywa-
jàca si´ w „arche-
oparku” na terenie
Muzeum Przyrody
i Techniki w Stara-
chowicach. Impreza
poÊwi´cona jest
prezentacji ˝ycia
codziennego, zaj´-
ciom i obyczajom

ludzi zamieszkujàcych „Barbaricum” w okresie wp∏ywów rzymskich.
Uczestnicy pikniku mogà zapoznaç si´ z procesem wzajemnej infiltra-
cji Êwiata rzymskiego i jego wp∏ywu na inne regiony. 
Obok pokazu wytopu ˝elaza w dymarce prezentuje si´ tu równie˝ spo-
soby pracy rzemieÊlników w warsztatach: kowalskim, tkackim, garn-
carskim, z∏otniczym, plecionkarskim, oraz wielu innymi. Najwi´kszym
zainteresowaniem cieszy si´ rzymska kohorta, która podczas pikniku
obozuje na terenie Ekomuzeum. Przybyli goÊcie mogà naocznie prze-
konaç si´ jak wyglàda∏o uzbrojenie legionisty, jego obozowe ˝ycie oraz
poznaç charakterystyczne elementy rzymskiej taktyki walki, prezento-
wane podczas inscenizowanych starç zbrojnych z barbarzyƒcami. In-
tegralnà cz´Êcià pikniku sà liczne konkursy, lekcje strzelania z ∏uku, czy
fechtunku z wykorzystaniem replik broni z epoki. 

Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. J. Pazdura w Starachowicach

ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice, tel. 041 275 40 83

www.ekomuzeum.pl
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Muzeum Pojazdów Konnych Dworu
i Wsi Kieleckiej 

W Hucie Szklanej, przy g∏ównym wejÊciu do Âwi´tokrzyskiego Parku
Narodowego i przy drodze wjazdowej do Sanktuarium na Âwi´tym
Krzy˝u, znajduje si´ Muzeum Pojazdów Konnych Dworu i Wsi Kie-
leckiej. Zobaczyç tu mo˝na oko∏o 40 autentycznych eksponatów ta-
kich jak: paradne wasàgi, czortopchajka, ch∏opskie pojazdy gospodar-
skie, eleganckie bryczki i karety pochodzàce z lat 1900 – 1939. Warto
wiedzieç, i˝ w tamtych czasach koƒ i wóz by∏y Êwiadectwem zamo˝no-
Êci mieszczanina, ch∏opa, szlachcica, a ich historia to znakomita opo-
wieÊç o ˝yciu, pracy, zabawie, Êwi´towaniu mieszkaƒców kieleckiej wsi
kieleckiej sprzed nawet 100 lat. 

Muzeum Pojazdów Konnych Dworu i Wsi Kieleckiej

Huta Szklana

Parking – Âwi´ty Krzy˝

tel. 0 692 346 214, www.powozy.polska24.pl

czynne: 9.00–17.00

Muzeum im. Or∏a Bia∏ego 

Muzeum im. Or∏a Bia∏ego w Skar˝ysku-Kamiennej dzia∏a ju˝ od po-
nad 35 lat i mieÊci si´ w zabytkowym budynku Huty „Rejów” z XIX w.
Zbiory muzeum postrzegane sà jakie drugie, po Muzeum Wojska Pol-
skiego, co do wielkoÊci miejsce w kraju, gdzie zgromadzono tyle
sprz´tu wojskowego. W ramach sta∏ych ekspozycji zobaczyç tu mo˝-
na: eksponaty dotyczàce Wojny Obronnej z 1939 r., czy te˝ wyposa˝e-
nie i umundurowanie ˝o∏nierzy Wojska Polskiego z okresu kampanii
wrzeÊniowej. Najwi´kszym zainteresowaniem wÊród turystów cieszy
si´ jednak ekspozycja plenerowa, na której zgromadzono dzia∏a arty-
leryjskie, armaty przeciwpancerne i przeciwlotnicze, czo∏gi, wozy pan-
cerne i samoloty wojskowe. Unikatowym w skali kraju eksponatem jest
pe∏nomorski kuter torpedowy ORP „Odwa˝ny” oraz niemieckie sa-
mobie˝ne dzia∏o pancerne StuG IV.

Muzeum im. Or∏a Bia∏ego 

ul. S∏oneczna 90, 26-110 Skar˝ysko-Kamienna, tel. 041 252 02 31

www.orzelbialy.dmkhosting.com, www.orzelbialy.skarzysko.org 

czynne: IX – IV 8.00–16.00; V – VIII 8.00–20.00

˚ywe Muzeum Porcelany 

Ma∏e miasteczko åmielów w powiecie ostrowieckim s∏ynie z produko-
wanej tu najwy˝szej jakoÊci porcelany. Porcelanowymi arcydzie∏ami
z åmielowa, które w latach szeÊçdziesiàtych XX wieku odnios∏y ogrom-
ny, Êwiatowy sukces, szczycà si´ galerie m. in. w Nowym Jorku, Chica-
go, Pary˝u, Londynie, Berlinie, Moskwie i innych stolicach europejskich. 
W 2005 roku na terenie dawnej Wytwórni Porcelany ÂWIT powsta∏o
„˚ywego Muzeum Porcelany”. Ró˝ni si´ ono od innych tego typu pla-
cówek tym, i˝ oprócz wystawy stylowych figurek mo˝na tu równie˝
uczestniczyç w procesie wytwarzania porcelany, a nawet wykonaç w∏a-
sne porcelanowe dzie∏o. 

Fabryka Porcelany AS, „˚ywe Muzeum Porcelany”

ul. Sandomierska 243, 27 – 440 åmielów

tel./fax +48 15 861 20 21, www: www.as.cmielow.com.pl

Muzeum czynne od poniedzia∏ku do soboty 8.00 – 17.00

Zwiedzanie o ka˝dej pe∏nej godzinie, ostatnie na godzin´ przed zamkni´ciem 

od V do IX

Zwiedzanie po wczeÊniejszej rezerwacji

Muzeum Minera∏ów
i Skamienia∏oÊci 

U stóp ¸ysicy – najwy˝szego
szczytu Gór Âwi´tokrzyskich,
w Âwi´tej Katarzynie znajduje
si´ Muzeum Minera∏ów i Ska-
mienia∏oÊci. Jest to prywatny
zbiór powsta∏y dzi´ki kolekcjo-
nerskiej pasji w∏aÊcicieli. Mo˝na
tu zobaczyç najwi´kszy kryszta∏
górski w Polsce, minera∏y ze
wszystkich cz´Êci Êwiata, amo-
nity, trylobity, wa˝àcy 100 kilo-
gramów kryszta∏ kwarcu i inne
Êlady ˝ycia sprzed milionów lat.
Muzeum mieÊci si´ w budynku
dawnej piekarni, przy restaura-
cji Baba Jaga, ok. 400 m na pó∏-
noc od wejÊcia do Âwi´tokrzy-
skiego Parku Narodowego.

Muzeum Minera∏ów i Skamienia∏oÊci 

ul. Kielecka 20, Âwi´ta Katarzyna,

26-010 Bodzentyn

tel. 041 311 21 16, 0 501 282 697 

www.muzeummineralow.republika.pl 

biuro@swkatarzyna-muzeum.pl

czynne codziennie od poniedzia∏ek – sobota w godz. 9.00–19.00

niedziela – w godz. 10.00–19.00

Muzeum czynne od IV do X od wtorku do soboty 9.00–18.00 niedziela 10.00–18.00

Pozosta∏e miesiàce mo˝liwoÊç zwiedzania po uprzednim kontakcie telefonicznym

ZNANE I NIEZNANE 



28

ZNANE I NIEZNANE

Kraina Legend Âwi´tokrzyskich 

Gmina Bieliny zaprasza na niezapomniane przygody z uwodzicielski-
mi czarownicami, pomocnymi zielarkami, przera˝ajàcymi biesami
i wàpierzami, z∏oÊliwymi demonami i bóstwami, które wcià˝ ˝yjà
w opowieÊciach, tradycjach ludowych i kulturze Gór Âwi´tokrzyskich.
Tutaj istnieje jedyna okazja by ich spotkaç oraz rywalizowaç z nimi na
turystycznych szlakach. Gry terenowe to propozycja z pogranicza ma-
gii i rzeczywistoÊci, ∏àczàca nauk´ oraz dobrà zabaw´. Udzia∏ w nich
dostarcza niezapomnianych wra˝eƒ, jest aktywnym sposobem sp´dze-
nia czasu i integruje uczestników. W pi´knych i tajemniczych plene-
rach, za sprawà napotkanych postaci, mo˝na poznaç dzieje Gór Âwi´-
tokrzyskich i odkryç Miejsca Mocy drzemiàce w Krainie Legend Âwi´-
tokrzyskich. 

LOT „Kraina Legend Âwi´tokrzyskich”

tel. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny

tel. 041 30 25 094, 30 26 106, www.bieliny.pl

Âwi´tokrzyskie Dni Kupa∏y 

Âwi´tokrzyskie Dni Kupa∏y to cykl imprez regionalnych o zasi´gu
ogólnopolskim, których motywem przewodnim jest Magia i Tradycja,
a has∏em towarzyszàcym Powitaj Lato w Âwi´tokrzyskim. Na prze∏o-
mie czerwca i lipca w okresie Nocy Âwi´tojaƒskiej (Nocy Kupa∏y) na
terenie ca∏ego województwa odbywajà si´ liczne imprezy, pokazy, wy-
stawy i festyny majàce na celu wskrzeszenie prastarych, przedchrzeÊci-
jaƒskich obrz´dów kultowych.
I tak w Noc Âwi´tojaƒskà – najkrótszà noc w roku, noc letniego prze-
silenia – rozpalane sà na wzgórzach ogniska, dziewcz´ta wijà wianki
i rzucajà je na wod´, a niektórzy wyruszajà z pochodniami na poszuki-
wanie przynoszàcego szcz´Êcie kwiatu paproci. 

Koordynator – Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Mediateka”

tel. 041 344 63 80

www.kupala.pl 

Europejskie Centrum Bajki 

Odbywajàcy si´ w czerwcu z okazji Âwiatowego Dnia Dziecka Festi-
wal Kultury Dzieci´cej w Pacanowie przyciàga co roku tysiàce naj-
m∏odszych uczestników wraz z rodzicami. Rodzinna miejscowoÊç Ko-
zio∏ka Mato∏ka na specjalnie przygotowanych scenach organizuje sze-
reg atrakcji i wyst´pów z udzia∏em gwiazd. Obchodom towarzyszà te-
atrzyki, spektakle, konkursy, weso∏e miasteczka, pokazy, kiermasze
oraz przeja˝d˝ki Kozià Ciuchcià. Festiwal sta∏ si´ bodêcem do stwo-
rzenia projektu Europejskiego Centrum Bajki im. Kozio∏ka Mato∏ka,
którego gmach o kszta∏cie stylizowanym na dzieci´ce babki z piasku
zawieraç b´dzie bibliotek´ multimedialnà, sal´ widowiskowà, kino,
pracowni´ komputerowà, kawiarenk´ internetowà, czytelni´ a wokó∏
budynku miniaturowy ogród zoologiczny. 

Europejskie Centrum Bajki im. Kozio∏ka Mato∏ka w Pacanowie

ul. S∏upska 31, 28-133 Pacanów

tel./fax 041 376 50 88

www.pacanow.eu, e-mail: ecb@pacanow.eu

Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz

Mi´dzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz odbywajà-
cy si´ w Busku-Zdroju to jedno z najwi´kszych wydarzeƒ muzycznych
w Regionie Âwi´tokrzyskim. Rozpoczynajàca si´ zwykle z poczàtkiem
lipca i trwajàca przez ca∏y tydzieƒ impreza nosi imi´ s∏ynnej Êpiewacz-
ki urodzonej i wychowanej w∏aÊnie w Busku-Zdroju. Co roku Festiwal
gromadzi ca∏à plejad´ wybitnych gwiazd i zespo∏ów, Êwiatowej s∏awy
artystów muzyków, dyrygentów i Êpiewaków z kraju i zagranicy. Na
buski Festiwal przyje˝d˝ali m. in.: Krzysztof Penderecki, Wies∏aw
Ochman, Teresa ˚ylis-Gara, Dymitr Baszkirow, Gheorge Zamfir, Je-
rzy Maksymiuk, Adam Makowicz, Leszek Mo˝d˝er oraz orkiestry-
Sinfonia Varsovia, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej,
Orkiestra Agnieszki Duczmal, Chór Ch∏opi´co- M´ski „Poznaƒskie
S∏owiki” i wiele innych zespo∏ów. 

Buskie Samorzàdowe Centrum Kultury

Al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój

tel./fax 041 378 23 19
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Parki Krajobrazowe 

Województwo Âwi´tokrzyskie jest wyjàtkowo zasobne w obszary chronione, obok
Âwi´tokrzyskiego Parku Narodowego jest tu a˝ 8 Parków Krajobrazowych.
Suchedniowsko – Obl´gorki PK gdzie chroni si´ unikalne zasoby przyrodnicze, z któ-
rych na szczególnà uwag´ zas∏ugujà rez. Dalejów i Âwinia Góra oraz s∏awny Dàb Bar-
tek. Park powo∏ano równie˝ w celu zachowania obiektów kulturowych b´dàcych pozo-
sta∏oÊcià Staropolskiego Zag∏´bia Przemys∏owego. 
Sieradowicki PK obejmujàcy obszar o ogromnych wartoÊciach historycznych, którego
lasy dawa∏y schronienie oddzia∏om powstaƒców z l863 roku oraz partyzantom II woj-
ny Êwiatowej, mi´dzy innymi najwi´kszego zgrupowania partyzanckiego AK na Kielec-
czyênie dowodzonego przez legendarnego mjr Jana Piwnika „Ponurego”.
Cisowsko – Or∏owiƒski PK wyró˝niajàcy si´ szczególnymi walorami przyrodniczymi,
z czego uwag´ zwraca wyst´powanie na jego terenie roÊlinnoÊci bagiennej, chronionej
w 2 torfowiskowych rezerwatach przyrody „Bia∏e ¸ugi” i S∏opiec”.
Jeleniowski PK o zdecydowanie górskim charakterze, którego, najwi´kszà osobliwoÊcià
przyrodniczà sà rumowiska piaskowców kwarcytowych zwane go∏oborzami. 
Niezwykle interesujàcy jest Ch´ciƒsko – Kielecki PK, który ze wzgl´du na walory geo-
logiczne nazywany jest muzeum geologicznym pod go∏ym niebem. 
Na po∏udniowych terenach województwa, trzy Parki Krajobrazowe zosta∏y uj´te w Zespó∏ Parków Krajobrazowych Ponidzia, a sà nimi:
Nadnidziaƒski PK utworzono w celu ochrony wyjàtkowych w skali kraju kryszta∏ów gipsu wykszta∏conych w formach wielkokrystalicznych. Charak-
terystycznym elementem w krajobrazie Parku jest dolina Nidy z licznymi meandrami i starorzeczami oraz ostoj´ ptactwa wodno-b∏otnego. Park wy-
ró˝nia tak˝e nagromadzenie wielu zabytków kultury materialnej – tutaj w IX w. powsta∏o pierwsze paƒstwo WiÊlan z oÊrodkiem w∏adzy w WiÊlicy. 
Szaniecki PK chroni liczne i oryginalne enklawy bardzo wartoÊciowego krajobrazu z malowniczymi wapiennymi i gipsowymi wzgórzami oraz cie-
p∏olubnymi zbiorowiskami roÊlinnoÊci kserotermicznej, torfowiskowej i s∏onolubnej. NajwartoÊciowszym elementem przyrody nieo˝ywionej Parku
sà wielkokrystaliczne gipsy.
Kozubowski PK jest terenem o wybitnych wartoÊciach krajobrazowo – przyrodniczo – estetycznych, charakteryzuje si´ zró˝nicowanà rzeêbà tere-
nu, rozleg∏ymi obszarami leÊnymi. Wyst´puje tu bardzo interesujàca flora kserotermiczna.

Zespó∏ Âwi´tokrzyskich i Nadnidziaƒskich Parków Krajobrazowych 

ul. ¸ódzka 244, 25-655 Kielce, tel. 041 34 558 80; 34 551 91

www.pk.kielce.pl

Âwi´tokrzyski Park Narodowy 

Âwi´tokrzyski Park Narodowy utworzony zosta∏ w 1950
roku i obejmuje najwy˝sze pasmo Gór Âwi´tokrzyskich –
¸ysogóry, z szczytami: ¸ysicà (612 m. n. p. m.), Agatà
(608 m n. p. m.) i ¸ysà Górà (595 m. n. p. m.), wschodnià
cz´Êç Pasma Klonowskiego oraz cz´Êç Pasma Pokrzywiaƒ-
skiego (z Che∏mowà Górà). Wi´kszoÊç powierzchni parku
zajmujà lasy g∏ównie z udzia∏em jod∏y i buka. Na jego tere-
nie 674 drzewa uznano za pomniki przyrody. Do osobliwo-
Êci parku nale˝y m. in. endemiczny Êwi´tokrzyski bór jo-
d∏owy oraz stanowiska modrzewia polskiego na Che∏mo-
wej Górze. W parku odnotowano równie˝ 260 gatunków
porostów, 190 gatunków mszaków i 700 gatunków roÊlin
naczyniowych. Wyst´pujà tu 82 gatunki roÊlin prawnie
chronionych i 29 gatunków zwierzàt. Do najbardziej cen-
nych roÊlin nale˝à: kosaciec syberyjski, pe∏nik europejski,
pióropusznik strusi oraz narecznica szerokolistna. 
Najwi´kszà osobliwoÊcià parku sà go∏oborza, tj. pozba-
wione roÊlinnoÊci, podszczytowe rumowiska g∏azów
kwarcytowych okresu kambryjskiego, Êwiadczàce o wy-
st´powaniu na naszych ziemiach lodowca. Najcenniej-
szym zabytkiem Âwi´tokrzyskiego Parku Narodowego
jest pobenedyktyƒski zespó∏ klasztorny z pierwszej po∏o-
wy XII wieku po∏o˝ony na Âwi´tym Krzy˝u, w którym
powsta∏y Kazania Âwi´tokrzyskie – prawdopodobnie naj-
starszy polski zabytek piÊmiennictwa.

Dyrekcja Âwi´tokrzyskiego Parku Narodowego

ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, tel./fax 041 311 51 06,

tel. 041 311 50 25, ww.swietokrzyskipn.org.pl

ZIELONE ÂWI¢TOKRZYSKIE
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Pojezierze Âwi´tokrzyskie

Na Ziemi Âwi´tokrzyskiej wyst´puje du˝e nagromadzenie niewielkich,
kilku lub kilkunastohektarowych jezior o specyficznej, eolicznej gene-
zie. Liczà sobie one ponad 10 000 lat i powsta∏y pod koniec ostatnie-
go zlodowacenia. Mo˝emy je spotkaç m. in. w gminach: ¸opuszno,
Mniów, Ma∏ogoszcz, Piekoszów. Ze wzgl´du na swojà genez´ i rozwój
obecnie tworzà ekosystemy jeziorno-torfowiskowo-wydmowe o nie-
spotykanych walorach przyrodniczych. Wyst´pujà tu stanowiska rzad-
kich roÊlin chronionych, a tak˝e stwierdzono w wielu przypadkach Êla-
dy gniazdowania i ˝erowania ∏ab´dzi, dzikich g´si i kaczek, bocianów,
˝urawi, ptaków drapie˝nych. 
Najpi´kniejsze jeziora pojezierza to: Jezioro Zorawski ¸ug ko∏o
Gnieêdzisk, Jezioro El˝biety ko∏o Michalej Góry i ˚abiniec ko∏o Jedli. 

Instytut Geografii, Akademia Âwi´tokrzyska

ul. Âwi´tokrzyska 15, 25-406 Kielce, tel. 041 349 63 72

www.pu.kielce.pl/igeo 

Rezerwat
„Górna Krasna” 

Krasna to pi´kna, dzika rze-
ka, która ze wzgl´du na wy-
jàtkowe walory przyrodnicze
zosta∏a w∏àczona do europej-
skiej sieci ekologicznej Natu-
ra 2000. Jej koryto, niezmie-
nione od tysi´cy lat, obejmu-
je ró˝ne Êrodowiska: od roz-
leg∏ych bagien i ÊródleÊnych
torfowisk po odcinki o cha-
rakterze górskim. W roku 2004 utworzono tu rezerwat florystyczno-
-ornitologiczny b´dàcy ostojà wielu dzikich zwierzàt, ptaków i roÊlin,
w tym rzadkich i ginàcych gatunków. Wyst´puje tu pi´kny i bardzo
rzadki polski storczyk – kruszczyk b∏otny a tak˝e 17 innych gatunków
roÊlin obj´tych Êcis∏à ochronà, w tym „drapie˝na” rosiczka d∏ugolist-
na. Dolina Krasnej to równie˝ raj dla ornitologów. Spotkaç tu mo˝na:
jarzàbki, cietrzewie, drapie˝ne kobuzy, orliki krzykliwe, b∏otniaki sta-
wowe i ∏àkowe, kolorowe zimorodki, czarne bociany, remizy a tak˝e a˝
6 gatunków nietoperzy.
Odludnà i pi´knà Dolin´ Krasnej mo˝na zwiedzaç pieszo (szlak ˝ó∏ty
d∏. 28 km) lub na rowerze (szlak zielony d∏. 52 km).

Towarzystwo Badaƒ i Ochrony Przyrody

ul. Sienkiewicza 68, 25-501 Kielce, tel. 041 344 43 25, www.tbop.org.pl 

Punkt Informacji Turystycznej 

Oddzia∏ PTTK w Koƒskich

ul. Zamkowa 7, 26-200 Koƒskie, tel. 041 372 31 70, www.pttkkonskie.pl
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Ponidzie – w Êwi´tokrzyskim stepie

Ponidzie le˝àce w centralnej cz´Êci Niecki Nidziaƒskiej posiada specy-
ficzny mikroklimat, który sprawia, i˝ nale˝y ono do jednego z najlepiej
nas∏onecznionych rejonów Polski. Dzi´ki temu odnajdziemy tu za-
równo roÊlinnoÊç pontyjskich stepów i muraw kserotermicznych
(w rezerwacie „Grabowiec”), s∏onoroÊla (rezerwat „Owczary”) jak
i wspania∏y las ∏´gowy oraz olszyn´. Osià i kr´gos∏upem Ponidzia jest
bez wàtpienia pe∏na malowniczych zakoli i meandrów rzeka Nida wy-
korzystywana do sp∏ywów kajakowych. Jej zaskakujàcy krajobraz
wzbogacajà ostaƒce, kopu∏y i wychodnie gipsowe (w rezerwacie „Prz´-
Êlin”). Taka bogata i ró˝norodna nadnidziaƒska przyroda sta∏a si´ do-
skona∏ym schronieniem dla wielu chronionych gatunków ptaków
i zwierzàt. Ciep∏e wody rzeczne skrywajà liczne gatunki ryb, stàd te˝
Nida uwa˝ana jest za raj dla mi∏oÊników w´dkarstwa. 

Informacja Turystyczna

Muzeum Regionalne, Pi∏sudskiego 2a, tel. 041 357 24 72

www.muzeumitpinczow.eu, e-mail: cit@pinczow.com.pl

Jaskinia Zbójecka 

Jaskinia Zbójecka w ¸agowie nale˝y do jednej z wi´kszych i najd∏u˝ej
znanych jaskiƒ Gór Âwi´tokrzyskich pochodzenia jurajskiego. Powsta∏a
w pliocenie w wapieniach dewoƒskich stanowi form´ cz´Êciowo kraso-
wo-zawaliskowà oraz krasowà rozwini´tà wzd∏u˝ szczelin ciosowych.
Najciekawszà cz´Êcià Jaskini Zbójeckiej jest Sala Naciekowa, w której
podziwiaç mo˝na: polewy naciekowe, draperie z polami ry˝owymi,
stalaktyty, stalagmity (nawet do 0,5 m wysokoÊci), kolumny naciekowe
i cienkie naskorupienia nacieków grawitacyjnych. Tutaj te˝ odnalezio-
no koÊci dzika lub Êwini domowej oraz ceramik´ pochodzàca z XI lub
XII wieku.
Wed∏ug legendy to w∏aÊnie w Jaskini Zbójeckiej mieszka∏ Zbój Madej, któ-
remu Lucyfer za z∏e uczynki obieca∏ pokut´ na tzw. „madejowym ∏o˝u”.

Urzàd Gminy ¸agów

ul. Iwaƒska 11, 26-025 ¸agów, tel. 041 307 40 33, 307 41 21

www.lagow–gmina.pl
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DELEGACJA WBREW REGU¸OM

Âwi´tokrzyskie
Centra Konferencyjne

Województwo Âwi´tokrzyskie
to region na terenie, którego
funkcjonujà liczne obiekty kon-
gresowo-biznesowe. Zapewnia-
jà one profesjonalnà obs∏ug´,
sale konferencyjne wyposa˝one
w nowoczesny sprz´t i urzàdze-
nia, a ponadto gwarantujà wy-
soki standard Êwiadczonych
us∏ug noclegowych. Prócz ty-
powych us∏ug konferencyjnych
oÊrodki zapewniajà szereg do-
datkowych atrakcji. 

Targi Kielce

Targi Kielce dzia∏ajà na polskim rynku wystawienniczym od 14 lat. Zajmujà pozycj´ wicelide-
ra polskiego rynku targowego i dysponujà drugà pod wzgl´dem wielkoÊci w kraju w∏asnà po-
wierzchnià wystawienniczà. 
Do najbardziej popularnych imprez wystawienniczych TK nale˝à: Mi´dzynarodowe Targi
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL, Mi´dzynarodowe Targi Budownictwa Dro-
gowego AUTOSTRADA-POLSKA, Mi´dzynarodowy Salon Przemys∏u Obronnego MSPO,
Mi´dzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL, Mi´dzynarodowa Wystawa Bu-
downictwa i Wyposa˝enia KoÊcio∏ów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO, Mi´-
dzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH oraz Mi´dzynarodowe Targi Lokalnego
Transportu Zbiorowego TRANSEXPO. 
Dokonania firmy, zarówno bran˝owe – na rynku targowym, jak i ogólnogospodarcze – zosta-
∏y dostrze˝one przez ró˝ne instytucje. Targi Kielce zosta∏y wyró˝nione wieloma nagrodami.
Za promocj´ Polski w Êwiecie, organizacj´ presti˝owych mi´dzynarodowych targów oraz wy-
staw gospodarczych spó∏ka zosta∏a uhonorowana nagrodà Ministra Spraw Zagranicznych.
Targi Kielce sà równie˝ laureatem Lidera Polskiego Biznesu oraz Diamentu do Z∏otej Statuet-
ki Lidera Polskiego Biznesu przyznawanych przez Business Centre Club. 
Trzy wystawy – PLASTPOL, MSPO oraz METAL – nale˝à do Mi´dzynarodowego Stowarzy-
szenia Przemys∏u Targowego UFI z siedzibà w Pary˝u. Targi Kielce sà drugim w historii pol-
skim oÊrodkiem targowym, który spe∏ni∏ wysokie wymagania i uwarunkowania uczestnictwa
w tej Êwiatowej organizacji. 
Pi´ç imprez wystawienniczych zosta∏o nagrodzonych Medalem Europejskim dla Us∏ug, który
przyznawany jest przez Urzàd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club. W tym
roku Targi Kielce znalaz∏y si´ wÊród laureatów nagrody Gepardy Biznesu, przyznawanej naj-
dynamiczniej rozwijajàcym si´ polskim firmom przez Instytut BankowoÊci Spó∏dzielczej.
Targi Kielce rozszerzy∏y dzia∏alnoÊç wystawienniczà organizujàc na Ukrainie wschodnio-euro-
pejskie edycje niektórych wystaw. 

Targi Kielce sp. z o. o.

ul. Zak∏adowa 1, 25-672 Kielce, tel. 041 365 12 22, www.targikielce.pl 

Wybrane obiekty konferencyjne: 

Hotel Kongresowy *** 

Al. SolidarnoÊci 34, 25-323 Kielce

tel. 041 332 63 93, 332 63 60

fax 041 332 64 40, www.hotelkongresowy.pl 

Hotel ¸ysogóry***

ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce

tel. 041 365 50 00, fax 041 365 50 01

www.lysogory.com.pl

Hotel Uroczysko*** 

Cedzyna, 25-900 Kielce

tel./fax 041 368 11 16, 302 19 26

www.hotel-uroczysko.com.pl

Centrum Edukacyjne

Wólka Milanowska 18a, 26-006 Nowa S∏upia

tel. 041 31 77 064, http://centrum.wom.kielce.pl 

Centrum Wypoczynku, Szkolenia, Promocji,

Kultury i Sportu „Go∏oborze” 

ul. Górnicza 3, 26-007 Rudki, gm. Nowa S∏upia 

tel. 041 317 74 83, 331 06 25, 331 06 25

www.goloborze.wczasywpolsce.pl

Hotel „Gromada” **

ul. Waryƒskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój

tel./fax 041 378 30 01 do 4

www.hotelgromada.busko.com.pl

Hotel „Europa” ***

ul. Radomska 76a, 27-200 Starachowice

tel. 041 276 78 00, fax 0 41 276 78 01 

www.europa.sse.pl

Hotel „Senator” ***

ul. Krywki 18, 27-200 Starachowice

tel./fax 041 274 03 90

www.hotel-senator.com.pl

Hotel „Basztowy” ***

pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz

tel. 015 833 34 50, fax 015 833 34 70

www.hotelbasztowy.pl 



KIELCE

Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Âciegiennego 2, pokój nr 32
(Wojewódzki Dom Kultury)
25-033 Kielce
tel./fax 041 361 80 57, 041 348 00 60
www.rotswietokrzyskie.pl

Informacja Turystyczna
Pl. Niepodleg∏oÊci 1 (Dworzec PKP)
25-506 Kielce
tel./fax 041 345 86 81, 041 367 64 36
www.um.kielce.pl/turystyka

Punkt Informacji Turystycznej PTTK w Kielcach
ul. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce
tel. +4841 344 77 43, tel./ +4841 344 59 14
www.pttkkielce.pl
e-mail: biuro@pttkkielce.pl

NAG¸OWICE 

Punkt Informacji Turystycznej Gminy Nag∏owice
Dworek Miko∏aja Reja
ul. Kacpra Walewskiego 7
28-362 Nag∏owice
tel. 041 381 45 70
fax 041 381 49 21
www.naglowice.glt.pl
e-mail: dworekreja@wp.pl

BIELINY 

Informacja Turystyczna
ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny
tel. 041 302 50 89
www.bieliny.pl 

NOWA S¸UPIA 

Punkt Informacji Turystycznej
ul. Âwi´tokrzyska 18
26-006 Nowa S∏upia
tel. 041 317 76 26, 041 317 70 13
www.nowaslupia.pl 

KO¡SKIE

Punkt Informacji Turystycznej 
Oddzia∏ PTTK w Koƒskich
ul. Zamkowa 7
26-200 Koƒskie
tel. 041 372 31 70
www.ptttkkonskie.pl 

OPATÓW 

Punkt Informacji Turystycznej
Oddzia∏ PTTK w Opatowie
Pl. Obroƒców Pokoju 18, 27-500 Opatów
tel. 015 868 27 78
www.pttkopatow.free.ngo.pl 

BA¸TÓW 

Punkt Informacji Turystycznej
Klub „Ba∏tek”
Ba∏tów 55, 27-423 Ba∏tów, tel. 041 264 12 93
www.baltow.info 

PI¡CZÓW 

Informacja Turystyczna
ul. Pi∏sudskiego 2a, 28-400 Piƒczów
tel./fax. 041 357 54 04
www.muzeumitpinczow.eu
e-mail: mrpinczow@wp.pl

SANDOMIERZ 

Punkt Informacji Turystycznej 
Oddzia∏ PTTK w Sandomierzu
ul. Rynek 12, 27-600 Sandomierz
tel. 015 832 23 05, tel./fax 015 832 26 82
www.pttk-sandomierz.pl
e-mail: poczta@pttk-sandomierz.pl

ÂWI¢TY KRZY˚

Âwi´ty Krzy˝ 1
26-004 Bieliny, gmina Nowa S∏upia
tel. 041 317 70 21
www.swietykrzyz.pl

INFORMACJA TURYSTYCZNA
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Polska

Po∏o˝enie, granice. Rzeczpospolita Polska
po∏o˝ona jest w Europie Ârodkowej; od za-
chodu graniczy z Niemcami, od po∏udnia
z Czechami i S∏owacjà, od wschodu z Li-
twà, Bia∏orusià, Ukrainà, a jej pó∏nocnà
granic´ stanowi Morze Ba∏tyckie i Rosja
(Obwód Kaliningradzki).

Obszar, ludnoÊç, j´zyk. Na obszarze o po-
wierzchni 312,7 tys. km2 zamieszkuje po-
nad 38 mln ludzi. J´zykiem urz´dowym jest
j´zyk polski. 

God∏o paƒstwowe i barwy narodowe. Go-
d∏em Polski jest bia∏y orze∏ w z∏otej koro-
nie na czerwonym tle, a flaga narodowa jest
bia∏o-czerwona. 

Stolica, miasta i podzia∏ administracyjny.
Stolicà Polski jest Warszawa z liczbà miesz-
kaƒców oko∏o 1700 tys. Warszawa le˝y
w centralnej cz´Êci kraju nad Wis∏à. Odle-
g∏oÊç stolicy Polski od innych stolic europej-
skich jest niewielka. Do wi´kszych miast
Polski nale˝à: Kraków, Wroc∏aw, Poznaƒ,
Katowice i Szczecin. Wszystkie te miasta
majà dogodne po∏àczenia kolejowe i drogo-
we ze Êwiatem, a tak˝e lotnicze. Administra-
cyjnie Polska dzieli si´ na 16 województw.

Ukszta∏towanie powierzchni. Przyroda.
Polska jest krajem o bardzo urozmaiconej
rzeêbie terenu. Przewa˝ajà obszary nizin-
ne, szczególnie w cz´Êci pó∏nocnej – nad-
morskiej i Êrodkowej. Nadmorska cz´Êç to
pi´kne, piaszczyste i szerokie pla˝e nad
Morzem Ba∏tyckim. Poni˝ej, równie˝ na
pó∏nocy i zachodzie kraju, na Pojezierzu
Pomorskim, Mazurskim i Wielkopolskim,
wÊród malowniczych wzgórz i pi´knych la-
sów, kryje si´ tysiàce jezior, z najwi´kszym
z nich – Âniardwy o powierzchni oko∏o
113 km2. Na po∏udniu Polski rozciàgajà si´
wy˝yny i ∏aƒcuchy górskie: Sudety z naj-
wy˝szym szczytem Ânie˝kà (1603 m n.p.m.)
i Karpaty, których centralnà cz´Êç stanowià
Tatry – góry o charakterze alpejskim, z naj-
wy˝szym szczytem w Polsce – Rysami
(2499 m n.p.m.). Polska przyroda to tak˝e
liczne puszcze i lasy, g´sta sieç rzeczna,
z dwoma najwi´kszymi rzekami: Wis∏à
i Odrà, oraz bogata fauna i flora.

Klimat. Klimat w Polsce jest umiarkowany.
Lata sà ciep∏e i s∏onecznie ze Êrednià tempe-
raturà dziennà powy˝ej 20 stopni C. Naj-
ch∏odniejsze miesiàce w roku to styczeƒ
i luty z przeci´tnymi temperaturami do kilku
stopni poni˝ej zera. W górach na ogó∏ pa-
nujà w zimie (styczeƒ, luty, marzec) dobre
warunki Êniegowe. Równie˝ w pó∏nocno-
-wschodniej cz´Êci kraju sà du˝e tereny,
gdzie pokrywa Ênie˝na zalega ponad 90 dni
w roku.
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AUSTRIA
Polnisches Fremdenverkehrsamt
Lerchenfelder Strasse 2, A-1080 Wien
tel. (0 043 1) 524 71 91 12, fax 524 71 91 20
e-mail: wien@pot.gov.pl
www.poland.travel

BELGIA
Pools Informatiebureau voor Toerisme
Avenue de la Renaissance 20, 1000 Brussel
tel. (0 032 2) 740 06 20, 740 06 24(21), fax 742 37 35
e-mail: bruxelles@pot.gov.pl
www.poland.travel

FRANCJA 
Office National Polonais de Tourisme
9, rue de la Paix, 75002 Paris
tel. (0 033 1) 42 44 29 92, 42 44 29 91, dyr. 42 44 29
91 fax 42 97 52 25, e-mail: paris@pot.gov.pl
www.poland.travel

HISZPANIA
Officina Nacional de Turismo de Polonia
c/Pricesa 3 duplicado, local 1310, 28008 Madrid
tel. (0 034 91) 541 48 08, dyr. 541 43 33, fax 541 34 23
e-mail: madrid@pot.gov.pl
www.poland.travel

HOLANDIA
Pools Informatiebureau voor Toerisme
Leidsestraat 64, 1017 PD Amsterdam
tel. (0 031 20) 625 35 70, fax 623 09 29
e-mail: amsterdam@pot.gov.pl
www.poland.travel

JAPONIA
Polish National Tourist Office
Keio Nishi Shinjuku Minami Bldg. 7F
3-4-5 Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokio 160-0023,
Japonia 160-8308, tel. (0 81 3) 59 08 38 08
fax 59 08 38 09, e-mail: tokio@pot.gov.pl
www.poland.travel

KIJÓW
Польський Осередок Туристичної
Информацїї, 01001 Kyiv, Khreshchatyk 25, lok 98
tel. (0 0380 44) 278 67 28, fax 278 66 70
e-mail: kyiv@pot.gov.pl

NIEMCY
Polnisches Fremdenverkehrsamt
Kurfürstendamm 71, 10709 Berlin
tel. (0 049 30) 21 00 92 0, dyr. 21 00 92 11,
fax 21 00 92 14, e-mail: berlin@pot.gov.pl
www.poland.travel

ROSJA
Predstawitelstwo Polskoj Turisticzeskoj Organizacji
ul. Zemlanoj Wal 66/20
Art. Building, 109004 Moskwa
tel. (0 07 495) 510 62 10, fax 510 62 11
e-mail: moskva@pot.gov.pl
www.poland.travel

SZWECJA
Polska Statens Turistbyra
Villagatan 2, S-114 32 Stockholm
tel. (0 046 8) 20 56 05, dyr. 21 81 45, fax 21 04 65
e-mail: info.scan@polen.travel
www.poland.travel

USA
Polish National Tourist Office
5 Marineview Plaza, Hoboken, NJ 07030
tel. (0 01 201) 420 99 10, fax 584 91 53
e-mail: info.na@poland.travel
www.poland.travel

W¢GRY
Lengyel Nemzeti Idegenforgalmi Kepviselet
Karoly krt. 11, 1075 Budapest
tel. (0 036 1) 269 78 09, fax 269 78 10
e-mail: budapest@pot.gov.pl
www.poland.travel

WIELKA BRYTANIA 
Polish National Tourist Office
Westgate House, London W5 1YY
tel. (0 044 8700) 67 50 12, fax 67 50 11
e-mail: london@pot.gov.pl
www.poland.travel

W¸OCHY
Ufficio Turistico Polacco
Via Barberini 50, 00187 Roma
tel. (0 039 06) 482 70 60, fax 481 75 69
e-mail: turismo@polonia.it
www.poland.travel

PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOÂCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO
WOJEWÓDZTWO
ÂWI¢TOKRZYSKIE




