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Świętokrzyskie – Miejsce Mocy

P o l s k a

zapraszamy do magicznego i pełne-
go energii regionu Świętokrzyskiego. za-
praszamy do Miejsc Mocy – miejsc, z któ-
rych można „czerpać garściami” zarówno 
moc duchową, fizyczną jak i intelektualną.

w poszukiwaniu sił duchowych płyną-
cych z religii i miejsc kultu mogą Państwo 
odbyć wędrówkę na Święty krzyż, do kał-
kowa-godowa, szlakiem cystersów i sank-
tuariów. warto odwiedzić ustronne enklawy 
ciszy i  spokoju w Pustelni złotego lasu w ry-
twianach, przystanąć obok przydrożnych ka-
pliczek na Ponidziu oraz zajrzeć do licznych 
mniejszych i  większych świątyń i kościołów.

Mocą intelektualną napełnią Państwa po-
dróże do historycznych zakątków ziemi Świę-
tokrzyskiej, gdzie najcenniejsze skarby archi-
tektury gromadzą między innymi sandomierz, 
kielce, Pińczów, czy też szydłów. teren całego 
regionu pokrywają liczne zamki, pałace i dwo-
ry, między innymi Ujazd, kurozwęki, sobków, 
chęciny, a bogatą kulturę i historię prezentują 
interesujące muzea, izby pamięci oraz wystawy. 

w swoistą podróż w czasy staropolskie-
go okręgu Przemysłowego przeniosą Pań-
stwa doskonale zachowane zabytki tech-

niki, zaś kontakt z  tradycjami i obrzędami 
ludowymi zapewni Park etnograficzny w tokarni. 

dzięki bogatej ofercie turystyki ak-
tywnej i uzdrowiskowej znajdą 
tu również Państwo niewy-
czerpane źródło mocy 
fizycznej. Nadszarp-
nięte siły doskonale 
zregenerują nowo-
czesne uzdrowiska 
w Busku-zdroju 
i solcu-zdroju. 
Mocnych wra-
żeń dostarczą 
natomiast lotni-
ska sportowe 
w Masłowie i Pińczo-
wie, ośrodki jazdy konnej, 
spływy kajakowe, wyciągi nar-
ciarskie oraz ciekawe imprezy 
plenerowe. kontakt z piękną i nie-
skażoną przyrodą zapewnią setki 
kilometrów szlaków turystycznych, pieszych 
i  rowerowych oraz atrakcyjne zbiorniki wodne.

zapraszamy!!!

Położenie, granice. rzeczpospolita 
Polska położona jest w europie Środko-
wej. od zachodu graniczy z Niemcami, 
od południa z czechami i słowacją, od 
wschodu z litwą, Białorusią, Ukrainą, a jej 
północną granicę stanowi Morze Bałtyc-
kie i  rosja (obwód kaliningradzki).

Obszar, ludność, język. 
Na obszarze o powierzchni 
312,7 tys. kilometrów kwa-
dratowych zamieszkuje po-
nad 38 mln ludzi. językiem 
urzędowym jest język polski.

Godło państwowe i bar-
wy narodowe. godłem Pol-
ski jest biały orzeł w złotej ko-
ronie na czerwonym tle, a flaga 
narodowa jest biało-czerwona.

Stolica, miasta i podział 
administracyjny. stolicą Polski 
jest warszawa z liczbą mieszkańców 
około 1,7 mln. warszawa leży w cen-
tralnej części kraju nad wisłą. odległość 
stolicy Polski od innych stolic europejskich 
jest niewielka. do większych miast Polski 
należą: kraków, wrocław, Poznań, kato-
wice i szczecin. wszystkie te miasta mają 
dogodne połączenia kolejowe i drogowe 

ze światem, a także lotnicze. administra-
cyjnie Polska dzieli się na 16 województw. 

Ukształtowanie powierzchni. Przy-
roda. w Polsce przeważają obszary nizin-

ne, szczególnie w czę-

ś c i 
północnej 
– nadmorskiej 
i środkowej. Nadmorska część, to piękne, 
piaszczyste i szerokie plaże nad Morzem 

Bałtyckim. Poniżej, również na północy i za-
chodzie kraju, na Pojezierzu Pomorskim, 
Mazurskim i wielkopolskim, wśród malow-
niczych wzgórz i pięknych lasów, kryją się 
tysiące jezior, z największym z nich – jezio-
rem Śniardwy o powierzchni około 113 kilo-
metrów kwadratowych. Na południu Polski 
rozciągają się wyżyny i łańcuchy górskie: 
sudety z najwyższym szczytem Śnież-
ką (1603 m n.p.m.) i karpaty, których 
centralną część stanowią tatry – góry 
o charakterze alpejskim, z najwyższym 
szczytem w Polsce – rysy (2499 m 

n.p.m.). Polska przyroda to także liczne 
puszcze i lasy (ponad 28% powierzch-
ni całego kraju), gęsta sieć rzeczna, 
z  dwoma największymi rzekami: wi-
słą i odrą, oraz bogata fauna i flora.

Klimat. lata są ciepłe i słoneczne 
ze średnią temperaturą dzienną po-
wyżej 20 stopni c. Najchłodniejsze 

miesiące w roku to styczeń i luty z prze-
ciętnymi temperaturami do kilku stopni po-

niżej zera. w górach na ogół panują w zimie 
(styczeń, luty, marzec) dobre warunki śnie-

gowe. również w północno-wschodniej 
części kraju są duże tereny, gdzie po-

krywa śnieżna zalega ponad 90 dni w roku.
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Jaskinia Raj

wystarczy skręcić z trasy kraków-kielce, by 
znaleźć się w samym środku raju - najpięk-
niejszej jaskini w Polsce. Natura stworzyła pod 
ziemią zapierający dech w piersiach kompleks 
korytarzy i komnat, przyozdobiony setkami 
stalagmitów, stalaktytów, stalagnatów i pizo-
idów o różnorodnych kształtach i formach. dla 
turystów udostępniona została do zwiedzania 
180-metrowa podziemna trasa turystyczna 
prezentująca ten bajkowy, podziemny świat. 
Przy wejściu do jaskini zobaczyć można 
wystawę muzealną z odtworzonym obozo-
wiskiem rodziny neandertalskiej z trzema 
naturalnej wielkości postaciami oraz szczątka-
mi prehistorycznych zwierząt.

Jaskinia „Raj”

26-060 Chęciny, ul. Dobrzączka, rezerwacja wejść: 
tel./fax 41 346 55 18,www.jaskiniaraj.pl, czynne: 
15.I – 15.XI, wtorek – niedziela w godz. 10.00-17.00

Święty Krzyż

górę Łysiec – współcześnie znaną jako Święty 
krzyż – przed wiekami szczególnie upodobały 
sobie czarownice. Podczas organizowanych 
przez nie sabatów odprawiane były tajemne 
gusła, trwała piekielna zabawa i tańce. o fakcie 
istnienia tu miejsca kultu pogańskiego świad-
czą pozostałości kamiennego wału kultowego 
z około Viii wieku, otaczającego szczyt góry. 
w dzisiejszych czasach Święty krzyż, to miejsce 
słynące z klasztoru pobenedyktyńskiego oraz 
przechowywanych w nim relikwii drzewa krzyża 
Świętego. klasztor, będący obecnie pod opieką 
Misjonarzy oblatów, szczyci się bogatą 1000-let-
nią historią. Przybywający tu turyści i pielgrzymi 
mogą zwiedzić klasycystyczny kościół z XViii 
wieku oraz kaplicę oleśnickich, w której znajduje 
się relikwiarz z cząstkami drzewa krzyża Święte-
go, a w jej podziemiach krypta grobowa. warto 
wstąpić do Muzeum Misyjnego Misjonarzy obla-
tów Maryi Niepokalanej oraz zobaczyć wystawę 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego 
oraz Muzeum Misyjne Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej

Święty Krzyż 1, 26-004 Bieliny, gmina Nowa 
Słupia, tel. 41 317 70 21, www.swietykrzyz.pl. 
Muzeum czynne w dni powszednie 9.00–12.00 
i 13.00–16.00, niedziela 12.00–16.00.
Zespół Klasztorny na Świętym Krzyżu zwiedzanie 
w dni robocze w godz. 9.00–12.30 i 13.00–17.00, 
a w niedziele i święta w godz. 13.00–17.00
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Zamek - pałac Krzyżtopór

krzysztof ossoliński, bajecznie bogaty polski 
magnat, postanowił ufundować siedzibę, która 
przyćmiłaby swym przepychem wszystkie inne. 
tak powstał obiekt w nowym typie palazzo in 
fortezza, niezwykły pałac. siedzibę magnata 
zbudowano jako swoisty kalendarz. Budynek miał 
ponoć tyle baszt - ile kwartałów, tyle sal dużych 
– ile miesięcy, pokoi – ile tygodni i okien – ile dni 
w roku. strop w sali jadalnej był podobno szkla-
ny, a biesiadnicy podczas posiłków mieli okazję 
oglądać nad sobą… pływające egzotyczne ryby. 
w stajniach konie, jedzące z marmurowych żło-
bów, mogły przeglądać się w umieszczonych nad 
nimi kryształowych lustrach.

Krzyżtopór

Ujazd 73, 27-570 Iwaniska 
centrala/kasa 15 860 11 33 
zamek@krzyztopor.org.pl 
www.krzyztopor.org.pl

Dąb Bartek

liczy według różnych źródeł od 700 do 1000 
lat. jak głoszą legendy, często odpoczywali 
pod nim polscy królowie, tacy jak Bolesław 
krzywousty, kazimierz wielki czy też jan iii 
sobieski, który miał ukryć w dziupli potężnego 
dębu królewskie skarby. do dziś sędziwy „Bar-
tek” imponuje swymi rozmiarami: ma 30 metrów 
wysokości, blisko 10 metrów obwodu i ponad 
3 metry średnicy. tuż obok zobaczyć można 
„syna Bartka” – młody dąb posadzony podczas 
obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego.

www.zagnansk.pl

Ruiny Zamku w Chęcinach

o rozwoju chęcin zadecydowały przede wszystkim złoża cennych 
kruszców: ołowiu, srebra oraz miedzi. w malowniczej panoramie miasta 
królują dziś ruiny gotyckiego zamku, wybudowanego około 1300 roku 
na górze, zwanej zamkową. w ruinach zamku można spotkać ducha 
dawnej mieszkanki zamku – królowej Bony albo trafić na jeden z licznie 
organizowanych tu turniejów rycerskich. w tym historycznym miasteczku 
godnymi polecenia obiektami są też wczesnobarokowy klasztor s. Ber-
nardynek, kościół i klasztor Franciszkanów ufundowany przez kazimierza 
wielkiego w 1368 roku, kościół parafialny wzniesiony w i połowie XiV w. 
oraz renesansowy budynek dawnej karczmy zwany Niemczówką.

Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach

Plac 2-go Czerwca 4, 26-060 Chęciny, tel. 41 315 10 06; zamek: tel. 602 503 473; 
czynne: IV–X 9.00–17.00, www.checiny.pl
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Rezerwat Wietrznia 
– Centrum Geoedukacji w Kielcach

centrum geoedukacji na terenie rezerwatu 
geologicznego wietrznia w kielcach to kolejny 
ważny punkt na trasie Świętokrzyskiego 
szlaku archeo-geologicznego. Można tu  
zobaczyć, jak wyglądały kiedyś zwierzęta 
żyjące w pradawnych epokach między innymi 
w czasach, gdy okolice kielc zalewało ciepłe 
dewońskie morze, w którym pływały koralow-
ce. Można też zobaczyć niezwykłą kopię nie 
udostępnianej turystom świętokrzyskiej jaskini, 
zwanej chelosiowa jama. wielką atrakcją jest 
też kino 5d, w którym można oglądać niezwy-
kły film - podróż do wnętrza ziemi.

Muzeum Geologiczne w Kielcach

w Muzeum geologicznym oddziału Święto-
krzyskiego Państwowego instytutu geologicz-
nego-Państwowego instytutu Badawczego w 
kielcach zgromadzono okazy skał, skamieniało-
ści i minerałów związane z historią geologiczną 
gór Świętokrzyskich, trwającą od ponad 500 
milionów lat. część ekspozycji stanowią rudy 
miedzi, ołowiu oraz żelaza, które w przeszłości 
były podstawą rozwoju górnictwa kruszco-
wego w górach Świętokrzyskich. w muzeum 
znajduje się także diorama przedstawiająca 
rekonstrukcję najstarszych na świecie zwie-
rząt czworonożnych (tetrapoda), których tropy 
odkryto w kamieniołomie zachełmie.

Muzeum Geologiczne - Państwowy Instytut Geologiczny 
- Państwowy Instytut Badawczy Oddział Świętokrzyski

ul. Zgoda 21, 25-953 Kielce,  czynne pn - pt. 9:00-15:00, 
tel. 41 361-25-37, fax. 361-24-93, e-mail: sekretariat.os.@pgi.gov.pl

Rezerwat Kadzielnia

380 mln lat temu obszar kadzielni znajdował się w ciepłym 
morzu. tutejsze skały zawierają bogatą, często pokruszoną 
faunę kopalną, reprezentowaną przez koralowce, kopalne ja-
mochłony (stromatopory i amfipory), liliowce, ramienionogi, śli-
maki, głowonogi i ryby pancerne. Niektóre z gatunków po raz 
pierwszy zostały znalezione na kadzielni, co jeszcze bardziej 
rozsławiło to miejsce, stawiając je w szeregu najważniejszych 
pod względem edukacyjnym stanowisk w Polsce.
odkryto tu 14 jaskiń, z których najdłuższa ma 140 m długości. 
obecnie w wyrobisku trwają prace, mające na celu połącze-
nie trzech jaskiń - Prochowni, szczeliny i wschodniej w celu 
stworzenia podziemnej trasy turystycznej. wyjątkowość tego 
miejsca dopełnia nowoczesny amfiteatr, bardzo ciekawie 
wkomponowany w skalne otoczenie, jedyny w Polsce.

Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny

góry Świętokrzyskie to prawdziwa 
skarbnica wiedzy i tajemnic dla miłośni-
ków geologii paleontologii czy arche-
ologii. odkrywane od kilkudziesięciu lat 
tropy dinozaurów i kopalnych gadów, 
a zwłaszcza ostatnie sensacyjne 
odkrycie śladów tetrapoda, stanowią 
dodatkowe świadectwo wyjątkowego 
charakteru tego regionu. zwiedzanie 
warto rozpocząć od Świętokrzyskie-
go szlaku archeo – geologicznego. 
Najmłodszych na tym szlaku zapewne 
ucieszy wizyta w juraParku w Bałtowie 
lub wycieczka niezwykłymi korytarza-

mi kopalni w krzemionkach. dorośli 
chętnie zobaczą słynne już na cały 
świat ślady tetrapoda w rezerwacie 
zachełmie lub najpiękniejszy w Polsce, 
malowniczy amfiteatr w rezerwacie ka-
dzielnia. jedni i drudzy chętnie odwie-
dzą nowoczesne, niezwykłe centrum 
geoedukacji w rezerwacie wietrznia 
w kielcach oraz urokliwe skałki i jaski-
nie w okolicach chęcin.
dla wszystkich obowiązkową atrakcją 
jest wizyta w sanktuarium Świętego 
krzyża i wejście na gołoborze opisy-
wane we wszystkich podręcznikach do 

geografii. Niedowiarkom, którzy wątpią 
w istnienie Piekła i raju pokażemy, 
że takie miejsca istnieją i to zaledwie 
w odległości 7 km od siebie.
Poszukiwacze skarbów w postaci 
skamieniałości i minerałów znajdą 
praktyczne wskazówki, dotyczące sku-
tecznego poszukiwania najładniejszych 
okazów na stronie szlaku 
www.szlakarcheogeo.pl. Portal ten za-
wiera gotowe propozycje wycieczek po 
szlaku. serwis ten pomoże także wielu 
nauczycielom!
wybrane obiekty na szlaku:
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Centrum Geoedukacji - Rezerwat Wietrznia 
im. Zbigniewa Rubinowskiego

ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce, tel. 41 242 14 96, 
41 242 14 96, www.centrum-geoedukacji.pl
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Sandomierz

zachowało się tu ponad 120 zabytków architektury z różnych epok. 
do najwyższej klasy zaliczane są: średniowieczny układ urbanistyczny 
miasta z renesansowym ratuszem w centrum rynku oraz jeden z naj-
starszych obiektów ceglanych w naszym kraju – kościół św. jakuba. 
czasy króla kazimierza wielkiego (XiV wiek) pamiętają zamek kró-
lewski – obecnie siedziba Muzeum okręgowego, Brama opatowska 
– jedyna zachowana do dziś brama w systemie obwarowań murów 
obronnych oraz katedra z XiV wieku z cennymi freskami bizantyjsko
-ruskimi wewnątrz. w późnorenesansowym collegium gostomianum 
z XVii wieku od ponad 400 lat funkcjonuje jedna z najstarszych szkół 
średnich w kraju, a dom długosza – doskonale zachowany przykład 
gotyckiego domu mieszkalnego – mieści wewnątrz bogate zbiory Mu-
zeum diecezjalnego. Na turystów czeka również około 470-metrowa 
Podziemna trasa turystyczna.

Urząd Miejski w Sandomierzu

Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, tel. 15 644 01 00, 
fax 15 644 01 01, www.sandomierz.pl

Centrum Informacji Turystycznej

Rynek 20, 27-600 Sandomierz

Punkt Informacji Turystycznej

Oddział PTTK w Sandomierzu, ul. Rynek 12, 27-600 Sandomierz, 
tel. 15 832 23 05, tel./fax 15 832 26 82, www.pttk-sandomierz.pl

Góry Pieprzowe 
i Wąwóz Królowej Jadwigi

góry Pieprzowe liczą około 500 mln lat. Utwo-
rzono tu unikatowy w europie rezerwat geolo-
giczno-przyrodniczy, na terenie którego domi-
nuje dzika róża i granatowo owocujące jałowce. 
stąd też roztacza się piękny widok na dolinę 
wisły oraz skarpę starego Miasta. drugim 
cennym obiektem przyrodniczym w sandomie-
rzu jest głęboki, miejscami na 10 m i długi na 
400 m, lessowy wąwóz królowej jadwigi. to 
właśnie tędy przechadzała się urodzona około 
1374 roku królowa jadwiga, goszcząc w san-
domierzu.

Rejsy statkiem po Wiśle

Podczas rejsu warto podziwiać urzekającą panoramę sandomierza 
położonego na wysokiej skarpie. Niezapomnianych wrażeń dostarczą 
dwugodzinne „rejsy o zachodzie słońca” z postojem w doskonałym 
miejscu widokowym. Bezpośredni kontakt z przyrodą oraz nad-
brzeżnymi pejzażami zapewniają całodziennie spływy środkowym 
przełomem wisły z sandomierza do Baranowa sandomierskiego lub 
annopola.
Centrum Informacji 
Turystycznej

Rynek 20, 27-600 
Sandomierz

Punkt Informacji 
Turystycznej 
Oddział PTTK 
w Sandomierzu

ul. Rynek 12, 
27-600 Sandomierz, 
tel. 15 832 23 05, 
tel./fax 15 832 26 82, 
www.pttk-sandomierz.pl
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Opatów

Najcenniejszym zabytkiem opatowa jest ro-
mańska kolegiata św. Marcina. Na szczególną 
uwagę zasługują umieszczone tu w lewej nawie 
transeptu nagrobki rodziny szydłowieckich 
z ciekawą płaskorzeźbą z brązu tak zwanym 
lamentem opatowskim. do tej trzynawowej 
świątyni zbudowanej na planie krzyża łacińskie-
go prowadzi droga przez renesansową Bramę 
warszawską. Nieopodal kościoła położony 
jest rynek, na którym stoi przysadzisty ratusz 
z przełomu XVi/XVii w., a pod rynkiem przebie-
ga 400-metrowa Podziemna trasa turystyczna.

Muzeum im. Przypkowskich

Przy rynku, w dwóch kamieniczkach z XViii 
wieku, mieści się muzeum zegarów, założone 
i prowadzone przez rodzinę Przypkowskich. 
Posiada ono bogate zbiory setek klepsydr, 
zegarów ogniowych i mechanicznych, a także 
przyrządów astronomicznych. to trzeci taki 
zbiór na świecie po oxfordzie i chicago. 
w dziale starodruków, liczącym około 600 
tomów, do najcenniejszych należy dzieło ko-
pernika z 1566 roku „de revolutionibus orbium 
coelestium” oraz egzemplarze z autografami 
Heweliusza, kartezjusza i Huyghensa.

Punkt Informacji Turystycznej, Oddział PTTK w Opatowie

Pl. Obrońców Pokoju 18, 27-500 Opatów, tel. 15 868 27 78, 
www.free.ngo.pl/pttkopatow, Parafia rzymsko-katolicka 
p.w. św. Marcina, ul. S. „Grota” Roweckiego 8, 
27-500 Opatów, tel./fax 15 868 27 64, www.kolegiataopatow.
sandomierz.opoka.org.pl. Zwiedzanie kolegiaty: niedziele 
i święta: 13.30–16.30, dni powszednie: 10.00-–17.00

Muzeum im. Przypkowskich

Pl. T. Kościuszki 7/8, 28-300 Jędrzejów, tel. 41 386 24 45, 
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.

Wiślica – oddech wieków

leżąca na Ponidziu wiślica została w 990 roku wcielona przez Mieszka i 
do jego ziem. Niektóre źródła podają, iż książę państwa wiślan przyjął tu 
chrzest w 880 roku. do dnia dzisiejszego zachowała się gipsowa misa 
chrzcielna, służąca do chrztu zbiorowego. Nad miasteczkiem góruje 
wzniesiona przez kazimierza wielkiego kolegiata, dziś Bazylika Mniejsza. 
dzięki romańsko-gotyckiej figurze Matki Bożej zwanej Madonną Łokiet-
kową z 1300 r., znana jest jako sanktuarium Matki Bożej wiślickiej. Pod 
posadzką gotyckiego kościoła odnaleziono relikty dwóch romańskich 
świątyń z Xii i Xiii w. oraz słynną posadzkę wiślicką tzw. „Płytę orantów” 
datowaną na 1170 r. – unikatowe w skali europejskiej.
w 1347 r. w wiślicy ogłoszono tak zwane statuty wiślickie – była to 
pierwsza polska kodyfikacja prawa. warto tu też odwiedzić dom długo-
sza z 1460 roku i gotycką dzwonnicę.

Muzeum Regionalne – Dom Długosza

ul. Plac Solny 32, 28-160 Wiślica, tel. 41 379 21 64, 0 508 869 366, 
czynne: środa - niedziela 10.00–16.00, www.muzeum.wislica.pl;

Sanktuarium Matki Bożej Wiślickiej zw. Łokietkową

ul. Długosza 26, 28-160 Wiślica, tel. 41 379 20 39, 
www.kielce.opoka.org.pl/dekanaty/sanktuaria/wislica.html

Pensjonat „Popielówka” Zespół Pałacowy sp. z o.o.

ul. Zamkowa 3, Kurozwęki, 28-200 Staszów, tel. 15 866 72 
72, 15 866 72 71, fax 15 866 72 36, www.bizony.com, 
czynne: w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00

Zespół Pałacowy 
w Kurozwękach

w drugiej połowie XiV wieku w kurozwękach 
zbudowany został zamek, znany z dokumen-
tu z 1400 roku jako „castrum curoswank”. 
w XViii wieku obiekt mieszkalno-obronny 
całkowicie przekształcono w barokowo-klasy-
cystyczną rezydencję. turyści mogą zwiedzić 
wnętrza kurozwęckiego pałacu wraz z piwni-
cami oraz skorzystać z noclegów w stylowych 
wnętrzach oranżerii i oficyny. Niecodzienną 
atrakcją jest stado bizonów amerykańskich, 
które można oglądać z wnętrza wozu „safari 
bizon”. Miłośnicy aktywnego wypoczynku wy-
biorą zapewne przejażdżkę konno, rowerem, 
zagrają w paint-ball lub spróbują swych sił na 
zjeżdżalni linowej.
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Muzeum Narodowe w Kielcach

siedzibą Muzeum Narodowego w kielcach jest pałac, 
należący niegdyś do biskupów krakowskich, ufundowa-
ny w latach 1637-1644. to najlepiej zachowany obiekt 
architektoniczny w Polsce z czasów dynastii wazów. 
w salach na piętrze zachowały się oryginalne wnętrza, 
stropy belkowe, malowidła na stropach i fryzy, malowa-
ne na ścianach. Na tyłach rezydencji odtworzono ogród 
włoski z XVii-wiecznym układem kwaterowym. Muzeum 
posiada ekspozycje stałe: zabytkowe wnętrza z XVii i XViii 
wieku, dawne uzbrojenie europejskie i wschodnie, sank-
tuarium Marszałka józefa Piłsudskiego, galerię malarstwa 
polskiego i sztuki zdobniczej z płótnami kossaka, Brandta, 
chełmońskiego i  Malczewskiego.

Muzeum Zabawek i Zabawy

Najcenniejszą część zbiorów tego muzeum stanowią 
zabawki historyczne, w tym lalki z przełomu XiX/XX wieku 
i XiX - wieczne żołnierzyki ołowiane, niemiecką miniaturową 
maszynę do szycia, rzutnik na szklane przezrocza, pokoiki 
dla lalek, zagraniczne i polskie klocki. Najstarszym ekspo-
natem jest niemiecka lalka woskowa z końca XViii wieku. 
Placówka posiada również interesujące wystawy stałe takie 
jak: Popołudniowa herbatka, Na babcinym strychu czy 
Misie w lesie.

Karczówka

karczówka to malownicze wzgórze położone w zachodniej 
części kielc, na szczycie którego znajduje się piękny po-
bernardyński klasztor z XVii wieku. w kościelnej kruchcie 
zachowała się tablica erekcyjna z 1626 roku. wewnątrz 
świątyni na szczególną uwagę zasługuje kaplica św. Bar-
bary z interesującą barokową rzeźbą patronki górników 
w ołtarzu, wykonaną w 1664 roku z bryły galeny, czyli rudy 
ołowiu, wydobytej nieopodal karczówki.

Katedra

w 1171 roku biskup gedeon ufundował na wzgórzu 
zamkowym kolegiatę pod wezwaniem wniebowzięcia 
NMP. Po licznych przebudowach i rozbudowach kościół 
przyjął wygląd wczesnobarokowej, trójnawowej bazyliki. 
we wnętrzu warto zwrócić uwagę na gotycki tryptyk zwany 
„łagiewnickim”, przedstawiający koronację Matki Bożej oraz 
postacie świętych wojciecha i stanisława. interesująca 
jest galenowa płaskorzeźba Marii Panny oraz barokowy 
ołtarz główny wedug projektu Fontany. we wnętrzu bazyliki 
znajduje się również słynący łaskami obraz Matki Boskiej 
Łaskawej kieleckiej z dzieciątkiem. dla turystów udostęp-
niono też skarbiec katedralny i podziemną kryptę grobową 
biskupów kieleckich.

Muzeum Narodowe – Pałac Biskupów Krakowskich

Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce, kasa biletowa tel. 41 344 23 18, 344 40 14, 
www.muzeumkielce.net, Czynne:  wtorek-niedziela 10.00–18.00

Katedra p. w. Najświętszej Marii Panny

Plac Marii Panny 3, 25-013 Kielce, tel. 41 344 63 07, www.katedra.opoka.org.pl, 
Katedrę można zwiedzać codziennie, w godz. 11.00–13.00

Muzeum Zabawek i Zabawy

pl. Wolności 2, 25-367 Kielce
tel. 41 34 337 00, 41 34 440 78, fax 41 34 448 19
www.muzeumzabawek.eu
czynne: codziennie oprócz poniedziałków w godz. 9.00-17.00

Klasztor

skr. poczt. 17, 25-602 Kielce 11, tel. 41 345 05 38, 368 38 09
www.karczowka.pl
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Kielce nocą

kielce słyną z licznych kawiarenek posiada-
jących swój niepowtarzalny klimat, z pubów, 
dyskotek i restauracji, ale też z teatru, filharmonii 
czy kin. każdy znajdzie coś dla siebie. w gronie 
przyjaciół i znajomych potańczy, posłucha do-
brej muzyki, skorzysta z bogatej oferty restau-
racji, serwujących oprócz tradycyjnej polskiej 
kuchni również dania kuchni całego świata, 
obejrzy ciekawy film czy wysłucha koncertu 
Filharmonii Świętokrzyskiej. a po koncercie 
może wyjść na wieczorny spacer na wspaniale 
oświetlony rynek czy deptak.
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Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach

ul. Sienkiewicza 29 (przy Placu Artystów), 25-007 Kielce, 
tel. 41 348 00 60, e-mail: informacja@swietokrzyskie.travel, 
czynne: poniedziałek - piątek 9.00-18.00, sobota 9.00-17.00, 
niedziela ( VII-VIII ) 9.00-17.00

Kieleckie Centrum Kultury

kieleckie centrum kultury to instytucja, ma-
jąca na swoim koncie wiele spektakularnych 
koncertów, oper, musicali i spektakli teatral-
nych. kieleckie centrum kultury posiada dwie 
sceny: dużą - będącą równocześnie jedną 
z trzech największych w Polsce, wyposażoną 
w dwie sceny obrotowe oraz Małą scenę. do-
datkowo w obiekcie tym swoją siedzibę mają: 
galeria sztuki współczesnej „winda” oraz 
kielecki teatr tańca. tu organizowany jest też 
Festiwal Form dokumentalnych NUrt, a dwa 
razy w roku Międzynarodowy konkurs dla Pro-
jektantów i entuzjastów Mody oFF Fashion.

Kieleckie Centrum Kultury

Plac Moniuszki 2 b, 25-334 Kielce, tel. 41 344 40 32, 
www.kck.com.pl

Egzotarium „Dolina Gadów”

Kielce ul. Kusocińskiego 61A, tel. 514 908 336 www.dolinagadow.pl; 
e-mail: info@dolinagadow.pl

Wielkie zakupy

dwa potężne centra handlowe w kiel-
cach, czyli galeria echo oraz galeria 
korona, oferują amatorom shoppingu 
około 450 sklepów. galeria echo dys-
ponuje bogatą bazą gastronomiczną, 
rekreacyjną i usługową. Na blisko 2 ty-
siącach metrów kwadratowych znajdują 
się tu wysoce wyspecjalizowane sprzęty 
do ćwiczeń, a także skomputeryzowa-
na, profesjonalna infrastruktura kręgielni 
Mk Bowling. wyjątkowość galerii echo 
potwierdza zdobycie pierwszej nagrody 
w kategorii „Best enlarged retail develop-
ment”, w prestiżowym konkursie MaPic 
awards, podczas największych w euro-
pie targów nieruchomości komercyjnych 
we francuskim cannes.
z kolei galeria korona kielce oferuje naj-
większe, bo dziewięciosalowe Multikino 
oraz bogatą ofertę usług gastronomicz-
nych. Powstało tu też pierwsze w regio-
nie, piąte w Polsce fitness w formacie 
Platinum – z basenem i zespołem saun. 
odprężenie po wysiłku zapewni studio 
wellness & spa, gdzie będzie można 
skorzystać z jacuzzi, centrum masażu 
i usług kosmetycznych. w galerii koro-
na działa także jedyny w województwie 
świętokrzyskim klub squash z pięcioma 
kortami. taka ilość zapewni odpowied-
nie warunki do organizowania turniejów 
o randze mistrzowskiej.
trzecim miejscem idealnych zakupów 
jest także ulica sienkiewicza, czyli kie-
lecki deptak. zrobi tu zakupy zarówno 
zwolennik oszczędnego wydawania 
pieniędzy, jak i elegantka, poszukująca 
ubrań z wyższej półki. ofertę han-
dlową uzupełniają w centrum licznie 
powstające outlety, w tym unikatowe 
w skali Polski sklepy z kolekcjami 
największych domów mody z Medio-
lanu i Paryża. zdradzimy tylko, że w 
poszukiwaniu luksusowych marek do 
niektórych z tych sklepów outletowych 
chętnie przyjeżdżają na zakupy także 
polscy celebryci.

Dolina Gadów

Powstałe w kwietniu 2007 roku egzotarium żywych gadów jest jednym 
z nielicznych pod względem ilości zwierząt tego typu obiektem w Pol-
sce. zwiedzający mogą zobaczyć tu niezwykłych mieszkańców afryki, 
ameryki, azji czy odległej australii, takich jak: kajman okularowy, ka-
meleon jemeński, pyton tygrysi, agamy błotne, brodate i kołnierzaste. 
Na uwagę zasługują także warany oraz węże: boa dusiciele, pytony 
królewskie czy siatkowane. ekspozycja zawiera także gatunki zagrożo-
ne wyginięciem między innymi pytona cejlońskiego i żółwie stepowe.
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Szydłów – polskie Carcassonne

szydłów, z powodu doskonale zachowanego 
średniowiecznego układu urbanistycznego oraz 
murów miejskich, zyskał miano polskiego „car-
cassonne”. wykonane z lokalnego wapienia 
w XiV wieku mury mierzyły 1080 m długości do 
1,8 m szerokości. dodatkowym zabezpiecze-
niem miasta oraz zamku, wybudowanego na 
zlecenie kazimierza wielkiego około 1354 roku, 
była fosa, której resztki zachowały się do dzisiaj. 
obecnie podziwiać można tu salę rycerską, 
skarbczyk, w którym mieści się Muzeum re-
gionalne oraz Bramę krakowską. Na północ od 
rynku stoi późnogotycka synagoga, wzniesiona 
przed 1564 roku.
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Muzeum Regionalne

ul. Szkolna 8, 28-225 Szydłów, tel. 41 354 51 46, czynne: 
V-IX wtorek-piątek 7.30–15.30, sobota-niedziela 10.00-14.00; 
X-IV poniedziałek-piątek 7.30–15.30, www.szydlow.pl

Gminne Centrum Kultury – dawna Synagoga

ul. Targowa 3, 28-225 Szydłów, tel. 41 35 45 313

Pińczów – Sarmackie Ateny

Pińczów – serce Ponidzia, miejscowość położona nad Nidą. Mikołaj 
oleśnicki uczynił z Pińczowa ośrodek reformacji w Małopolsce. tu, 
w siedzibie arian – braci polskich, dokonano pierwszego i najpiękniej-
szego przekładu na język polski Biblii zwanej brzeską, radziwiłłowską lub 
pińczowską. od XVii w. Pińczów był „stolicą” ordynacji pińczowskiej. 
w tutejszym gimnazjum kształcił się późniejszy proboszcz krzyżano-
wic i Pińczowa, współtwórca konstytucji 3 Maja Hugo kołłątaj. godne 
zobaczenia są: popauliński zespół klasztorny, kościół i klasztor refor-
matów, renesansowa synagoga, pałac wielopolskich, dom na Mirowie 
zwany „drukarnią ariańską”. ze wzgórza św. anny, na którym znajduje 
się wykonana według projektu santi gucciego, kaplica kopułowa, roz-
pościera się widok na meandry Nidy i łąki. w Pińczowie zlokalizowana 
jest stacja kolejki wąskotorowej „ciuchcia express Ponidzie”.

Informacja Turystyczna

Muzeum Regionalne, Piłsudskiego 2a, 28-400 Pińczów, tel. 41 357 24 72, 
www.muzeumitpinczow.eu, e-mail: mrpinczow@wp.pl

Końskie

końskie znane już od Xi wieku, związane były 
z rodem odrowążów, a od XVii wieku - Mała-
chowskich. w mieście zachowało się jedno 
z ciekawszych założeń parkowych w Polsce 
z tak zwaną „małą architekturą” ogrodową. 
Można tu zobaczyć oranżerię egipską, Świąty-
nię grecką, domek wnuczętów, altanę, gloriettę 
i ogrodzenia z basztami. w parku rosną liczne 
okazy drzew pomnikowych, wśród których zlo-
kalizowany jest zespół pałacowy, składający się 
z dwóch półkolistych skrzydeł. w centrum war-
to zwiedzić późnogotycki kościół św. Mikołaja 
z przełomu XV i XVi wieku, z późnoromańskim 
portalem od strony południowej oraz zegarem 
słonecznym z 1621 roku.

Centrum Informacji Turystycznej

26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1, tel./fax 41 372 90 88
e-mail: informacja@konskie.travel, czynne: pon.-pt. 08.00-16.00

Nowy Korczyn

w panoramie Nowego kor-
czyna, którego założycielem 
był książę Bolesław wstydli-
wy, dominują dwa niezwykłe 
kościoły – nowokorczyńska 
fara i dawny klasztor francisz-
kanów. Fara wybudowana 
w XVi wieku swój obecny wy-
gląd zawdzięcza przeprowa-
dzonej na początku XVii wieku 
gruntownej przebudowie. 
dawny klasztor Franciszkanów 
został wzniesiony w drugiej 
połowie Xiii wieku, a następnie 
rozbudowany w XiV wieku. 
przez kazimierza wielkie-
go. interesującym obiektem 
– świadectwem czasów, 
kiedy to w Nowym korczynie 
połowę mieszkańców stano-
wiła ludność żydowska – są 
ruiny klasycystycznej synagogi 
z końca XViii wieku.

Urząd Gminy Nowy Korczyn

ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn, 
tel. 41 377 10 03, www.nowykorczyn.pl, 
e-mail: gmina@nowykorczyn.pl
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Bodzentyn

słynące w Polsce z targów końskich miasteczko Bodzentyn zostało 
założone przez biskupa krakowskiego Bodzantę w 1355 roku. 
Biskup Florian z Mokrska w XiV w. zabezpieczył Bodzentyn murami 
obronnymi i wzniósł zamek na wysokiej skarpie. król władysław 
jagiełło spędził w nim dwa dni w 1410 roku, odbywając pielgrzym-
kę na Święty krzyż w drodze pod grunwald. w XV w. wzniesio-
ny został drugi z najcenniejszych obiektów Bodzentyna, gotycki 
kościół, obecnie kolegiata p.w. wniebowzięcia Najświętszej Panny 
Marii i św. stanisława. w bogatych wnętrzach świątyni podziwiać 
można renesansowy ołtarz z obrazem namalowanym przez Pietro 
degli ingannati (Petrus Venetus) w 1546 roku na polecenie zygmun-
ta starego dla katedry wawelskiej jako ołtarz główny. Przy ulicy 
3 Maja 13 warto zwiedzić zabytkową zagrodę czernikiewiczów 
z 1897 roku – punkt etnograficzny Muzeum wsi kieleckiej.

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn, tel. 41 31 15 010, 31 15 511, www.bodzentyn.ugm.pl

Chmielnik

chmielnik jako miejscowość pojawia się 
po raz pierwszy w dokumentach, opisują-
cych najazd tatarów z 1241 roku. 18 marca 
tego roku na przedpolu miasteczka odbyła 
się „chmielnicka” bitwa, uznana za jeden 
z większych bojów Xiii-wiecznej europy.
z historią miasta wiążą się również dzieje 
społeczności żydowskiej, czego świadec-
twem jest synagoga wzniesiona prawdo-
podobnie w latach 1633-34. od kilku lat 
w chmielniku w trzecią niedzielę czerwca 
odbywa się duża cykliczna impreza „spotka-
nia z kulturą Żydowską”.

Urząd Miasta i Gminy 

Plac Kościelny 5, 26-020 Chmielnik, tel./fax 41 354 32 73, 
354 22 78, 354 21 81, 354 20 29, www.chmielnik.com, 
e-mail: umig@chmielnik.com

Połaniec

Połaniec posiada bogatą historię sięgającą Xi wieku. 
znaczną rolę odegrali w niej tatarzy. w wyniku walk 
z nimi miasto zostało kilkakrotnie zniszczone. dziś war-
to zwiedzić tu zespół kościoła parafialnego p.w. św. 
Marcina z XiX wieku z barokową kaplicą Matki Bożej 
różańcowej z XViii wieku oraz bożnicę z tegoż wieku. 
tutaj wygłosił swój uniwersał tadeusz kościuszko, 
a w miejscu, gdzie obozowało jego wojsko, został 
usypany kopiec. corocznie odbywają się tu obchody 
ogłoszenia Uniwersału Połanieckiego. w Połańcu 
znajduje się jedna z największych w Polsce elektrowni 
oraz nowoczesna, kryta pływalnia „delfin”.

Punkt Informacji Turystycznej 

Centrum Kultury i Sztuki ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec, 
tel. 15 865 09 17 (tel. tymczasowy)

Urząd Miasta i Gminy 

ul. Żeromskiego 50, 
27-630 Zawichost, 
tel. 15 836 41 15, 
fax 15 836 40 51, 
www.zawichost.pl

Zawichost

zawichost to miasto królewskie, po-
łożone na wczesnośredniowiecznym 
szlaku ruskim z zachodniej europy na 
wschód, usytuowane nad historycz-
ną przeprawą przez wisłę. do dziś 
można podziwiać wzniesiony w latach 
1244-1257 kościół pofranciszkański 
p. w. jana chrzciciela. Ufundowana 
przez księcia Bolesława wstydliwego 
świątynia wraz z klasztorem stanowiła 
wiano dla jego siostry księżnej salo-
mei, która wstąpiła do zakonu klarysek 
i osiadła w zawichoście. Był to pierw-
szy klasztor klarysek w Polsce.
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Oblęgorek – Henryk Sienkiewicz

w oblęgorku niedaleko strawczyna mieści 
się posiadłość polskiego noblisty – Henryka 
sienkiewicza, którą pisarz otrzymał w darze od 
społeczeństwa z okazji 25-lecia pracy literackiej. 
obecnie w pałacu znajduje się muzeum poświę-
cone jego życiu i twórczości. ekspozycja wiernie 
oddaje układ pokoi i ich wyposażenia z czasów 
zamieszkiwania w pałacu rodziny sienkiewiczów. 
w muzeum znajdują się jedne z najcenniejszych 
pamiątek po sienkiewiczu – albumy, dokumenty 
i listy przesyłane jubilatowi w dowód uznania, 
podziwu i czci dla jego talentu.

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

(oddział Muzeum Narodowego w Kielcach), 26-067 Strawczyn 
tel. 41 303 04 26, fax 41 303 04 26 w. 21, www.mnki.pl

Kielce – Stefan Żeromski

Pisarz ten związany był z kielecczyzną w sposób 
szczególny. Urodził się w podkieleckim straw-
czynie, dzieciństwo spędził w ciekotach, miesz-
kał w kielcach i uczył się w kieleckim gimnazjum.
dziś mieści się tu Muzeum lat szkolnych ste-
fana Żeromskiego, w którym warto zobaczyć 
ekspozycje prezentujące pamiątki rodzinne, 
przedmioty związane ze szkołą i nauką, wizerunki 
rodziny, przyjaciół, młodzieńczych miłości pisarza 
oraz pierwsze wydania utworów Żeromskiego.

Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego

(oddział Muzeum Narodowego w Kielcach), ul. Jana Pawła II 5, 25-013 
Kielce, tel. 41 344 57 92, www.mnki.pl, czynne: wtorek, czwartek, piątek 
i niedziela 9.00–15.30, środa 11.00–17.30

Nagłowice – Mikołaj Rej

Mikołaj rej – autor słynnych słów: „a niechaj narodowie wżdy 
postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają” – zwa-
ny jest ojcem literatury polskiej, ponieważ był pierwszym 
pisarzem, tworzącym wyłącznie w języku polskim. w Nagło-
wicach, w których mieszkał, w dworze z około 1800 roku, 
wzniesionym w miejscu, gdzie stał wcześniej dwór reja, 
znajduje się obecnie izba pamięci poety.
w zabytkowym parku angielskim otaczającym dworek do dziś 
zachowały się sędziwe dęby, pamiętające czasy pisarza.

Dworek Mikołaja Reja

ul. Kacpra Walewskiego 7, 28-362 Nagłowice, tel/fax. 
41 381 45 70, www.naglowice.glt.pl, e-mail dworekreja@wp.pl, 
czynne: pn.-sb. 8.00–16.00, nd. i św. V–IX 9.00–17.00

Bodzechów, Doły Biskupie 
– Witold Gombrowicz

witold gombrowicz spędził w Bodzechowie czas, kiedy 
jego ojciec był dyrektorem zakładów żelaznych. obserwa-
cje poczynione wtedy przez pisarza, miały ogromny wpływ 
na jego twórczość. wiele literackich obrazów z „Pornogra-
fii”, „Ferdydurke” czy „Ślubu” wprost przywołuje Ćmielów, 
Brzóstowę, grocholice, ostrowiec Świętokrzyski, rudę 
(dziś kościelną) czy też wspomniany Bodzechów. w do-
łach Biskupich, ojciec gombrowicza prowadził fabrykę 
tektury „witulin”. w czerwcu każdego roku odbywa się tu 
Piknik gombrowiczowski, podczas którego prezentowane 
są sztuki teatralne, odbywają się wystawy, plenery i pokazy 
filmów. Miejsca związane z dzieciństwem i młodością pisa-
rza połączone zostały zielonym szlakiem rowerowym oraz 
samochodowym „Świętokrzyskim szlakiem literackim”.

Muzeum Witolda Gombrowicza

ul. Fabryczna 1, 27-420 Bodzechów, tel. 501 095 513 (prezes – Włodzimierz 
Szczałuba), Kontakt – Fundacja im. Witolda Gombrowicza „Witulin”
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Zabytkowy Zakład Hutniczy 
w Maleńcu

w położonym 24 km na zachód od końskich 
Maleńcu, nad rzeką czarną, zlokalizowany 
jest zabytkowy zespół walcowni i gwoździarni, 
posiadający już ponad 200-letnią historię. latem 
1787 roku zwiedzał go sam król, stanisław au-
gust Poniatowski. dziś warto tu zobaczyć między 
innymi hale walcowni, gwoździarnię i szpadlarnię 
z 1839 roku oraz unikalne maszyny i koła wodne.
co roku w lipcu podczas festiwalu technolo-
giczno-turystycznego „kuźnice koneckie” moż-
na zobaczyć wprowadzane w ruch zabytkowe 
maszyny i urządzenia.

Zabytkowy Zakład Hutniczy

Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka, tel. 41 373 11 42, czynne: 
codziennie od 8.00–18.00, www.maleniec.powiat.konskie.pl

Muzeum Zagłębia Staropolskiego 

ul. Słoneczna 19, Sielpia, 26-200 Końskie, 
tel. 41 372 02 93, czynne: wtorek-niedziela 
w godz. 9.00–12.00, 13.00–17.00

Muzeum Przyrody i Techniki 
w Starachowicach

Najcenniejszym elementem Muzeum 
Przyrody i techniki jest zespół wielko-
piecowy z pierwszej połowy XiX wieku 
i początków XX wieku. jest to jedno-
cześnie najlepiej zachowany kompleks 
zakładów hutnictwa żelaza w europie. 
w muzeum zobaczyć można osadę 
starożytnego hutnictwa żelaza z pieco-
wiskiem dymarskim, zabytkowe auta 
produkowane niegdyś przez staracho-
wickie zakłady oraz skamieniałe tropy 
dinozaurów. od kilku lat organizowane 
są tu imprezy, z których największym 
powodzeniem cieszą się: Żelazne ko-
rzenie i jarmark u starzecha.

Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. J. Pazdura

ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice, tel./fax 
41 275 40 83, www.ekomuzeum.pl, czynne: IV–X 
– wtorek – piątek 8.00–18.00, sobota – niedziela 
12.00–18.00, XI–III – wtorek – piątek 8.00–16.00, 
sobota – niedziela 12.00–16.00

Muzeum Zagłębia 
Staropolskiego w Sielpi

sielpia to miejscowość wypoczynkowa w re-
gionie Świętokrzyskim, położona nad rzeką 
czarną konecką i spiętrzonym na niej 60-hek-
tarowym zalewem. w XiX wieku działał tu jeden 
z największych zakładów przemysłowych 
zagłębia staropolskiego. 10 marca 1934 roku 
zakład ów uznany został za zabytek sztuki 
inżynierskiej, co czyniło go pierwszym w Pol-
sce prawnie chronionym zabytkiem techniki. 
obecnie w dawnych budynkach walcowni 
i pudlingarni (zakładu przerabiającego surówkę 
na żelazo kowalne) mieści się Muzeum zagłę-
bia staropolskiego. do jego najcenniejszych 
eksponatów należy olbrzymie metalowe koło 
napędowe o średnicy 8 metrów oraz unikato-
we tokarki, strugarki, prasy czy też 150-letnie 
obrabiarki.
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Ruiny zakładu wielkopiecowego 
w Samsonowie

Pierwsza fabryką była tu, powstała w drugiej 
połowie XVi wieku, kuźnica, zwana Michałow-
ską. zakład potem wielokrotnie przebudowy-
wano, a produkowano w nim między innymi 
armaty, kule i broń białą. zakład wielkopiecowy 
tak zwana „Huta józef”, której ruiny podziwiać 
możemy do dnia dzisiejszego, zbudowany 
został w latach 1818-1823 dzięki staraniom sta-
nisława staszica. Niestety po pożarze w 1866 
roku zakład nie został ponownie odbudowany.

Urząd Gminy Zagnańsk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, 
tel. 41 300 13 22, www.zagnansk.pl

Urząd Miasta i Gminy 

ul. Warszawska 45 B, 27-415 Kunów, 
tel./fax 41 261 31 74, www.kunow.pl

Urząd Gminy 

ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, 
tel. 41 30 38 002, www.strawczyn.pl

Urząd Gminy 
w Miedzianej Górze

ul. Urzędnicza 18, 
26-085 Miedziana Góra
tel. 41 303 16 26, 
www.miedziana-gora.pl

Mur oporowy w Bobrzy

w roku 1824 rozpoczęto tu w ramach staszi-
cowskiego planu industrializacji królestwa Pol-
skiego budowę nowego zakładu wielkopieco-
wego, usytuowanego u stóp wysokiej skarpy. 
wzniesiono wówczas potężne mury oporowe, 
które miały 500 m długości, 5 m szerokości, 
a miejscami dochodziły nawet do 15 m wyso-
kości, co miało służyć umocnieniu zbocza góry, 
stanowiącej poziom zasypu wielkich pieców. 
dalszą rozbudowę zakładu przerwała powódź 
i wybuch powstania listopadowego. obecnie 
można podziwiać pozostałości zakładu wiel-
kopiecowego, osiedla oraz wspomniany mur 
oporowy.

Walcownia w Nietulisku Dużym

ruiny walcowni w Nietulisku dużym to pozosta-
łości zakładu stanowiącego ostatnie ogniwo tak 
zwanego „ciągłego zakładu fabryk żelaznych” 
nad kamienną. zbudowane w latach 1834-46 
przedsiębiorstwo było starannie rozplanowanym 
założeniem urbanistycznym z osiedlem przemy-
słowym i układem wodnym. obecnie walcow-
nia żelaza jest cennym zabytkiem techniki, 
którego największą wartość stanowi kompletnie 
zachowany historyczny układ wodny.

Piec hutniczy w Kuźniakach

Po drodze z rudy strawczyńskiej do Mniowa 
warto przystanąć w miejscowości kuźniaki, by 
zobaczyć ciekawy architektonicznie wielki piec 
hutniczy należący niegdyś do huty „jadwiga”. 
Przypominający w kształcie ścięty ostrosłup 
piec funkcjonował od 1782 do 1897 roku. Prócz 
ruin wielkiego pieca zachowało się do dziś 
dawne ujęcie wody, podziemny sklepiony kanał 
o długości około 100 metrów oraz zwały żużla 
zalegające przy jego wylocie.
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w 1624 roku dla kamedułów kongregacji Monte 
korona w pobliżu miejscowości rytwiany wybudo-
wano erem silvae aureae – Pustelnię złotego lasu. 
Powstał wówczas kościół pw. zwiastowania NMP, 
zabudowania klasztorne i gospodarcze oraz eremi-
torium – czyli zespół 16 domków pustelniczych. do 
dziś podziwiać tu można kościół i część parterowych 
zabudowań klasztornych z tak zwanym eremem 
tęczyńskiego – jedynym zachowanym domkiem pu-
stelniczym. od roku  odnowiona Pustelnia funkcjonu-
je jako centrum terapeutyczne oraz przyjmuje gości 
na turnusy terapeutyczne i relaksacyjne.

Relaksacyjno-Kontemplacyjne 
Centrum Terapeutyczne 
„Pustelnia Złotego Lasu”

ul. Klasztorna 25, 
28-236 Rytwiany, 
tel. 15 864 77 95, 
www.pustelnia.com.pl, e-mail: 
pustelnia@pustelnia.com.pl

Urząd Gminy 

ul. Zysmana 1, 27 – 640 Klimontów, 
tel. 15 866 11 00, 866 10 06; www.klimontow.ugm.pl

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej 
w Kałkowie-Godowie
sanktuarium stanowiące ważny ośrodek kultu maryjnego, wybudo-
wano w latach osiemdziesiątych XX wieku, dzięki wielkiej woli i sile 
sprawczej, księdza kustosza czesława wali i pracy okolicznych 
mieszkańców. tak powstał wielki kompleks obiektów sakralnych, 
pośród których wyróżniają się: Świętokrzyska golgota – 33-metro-
wa budowla – Panteon Męczeństwa Narodu Polskiego, kościół pa-
rafialny ze słynącym z łask obrazem Matki Boskiej Bolesnej, droga 
krzyżowa, droga Betlejemska, kaplice różańcowe, kaplica Piety, 
dom jana Pawła ii, dom Pielgrzyma, Panorama Świętokrzyska – 
ruchome Misterium Męki Pańskiej. Na terenie sanktuarium prężnie 
funkcjonuje również warsztat terapii zajęciowej.

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski Matki Ziemi Świętokrzyskiej 

Kałków-Godów 84a, gm. Pawłów, informacji udziela Dom Pielgrzyma, tel. 41 272 18 88, 
www.kalkow-godow.pl

Bliżyn, Mroczków 
- na Szlaku Architektury Drewnianej

w czerwcu 1410 roku w Bliżynie nocował władysław jagiełło 
podczas podróży pod grunwald. jednym z cennych zabytków tej 
miejscowości jest modrzewiowa kaplica św. zofii, ukończona w 
roku 1818. oprócz kaplicy można tu zobaczyć ruiny stalowni z XiX 
wieku, neogotycki pałac Platerów, kościół parafialny p.w. św. lu-
dwika z 1896 roku. w Mroczkowie można zobaczyć piękny, mod-
rzewiowy kościół św. rocha, zbudowany pod koniec XVi wieku lub 
na początku XVii, który według podania ludowego powstał na gro-
bach zmarłych, jako wotum dziękczynne za ustanie zarazy.

Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach

Kolegiata Św. Józefa 
w Klimontowie

Piękna barokowa kolegiata fundacji kanclerza 
jerzego ossolińskiego została wzniesiona w la-
tach 1643-1650. to jedna z najoryginalniejszych 
i najpiękniejszych budowli z XVii wieku powstała 
na planie elipsy. Plan kolegiaty ma swój pierwo-
wzór w niezrealizowanym projekcie rzymskiego 
kościoła s. spirito dei Napoletani. w miejsco-
wości tej warto również zobaczyć interesujący 
kościół i klasztor podominikański (1613-1623) 
fundacji jana zbigniewa ossolińskiego oraz 
klasycystyczną synagogę z 1851 roku.

Urząd Gminy 

ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn, tel. 41  25 41 104, 41 25 41 172, fax. 41 25 41 236, 
e-mail: ugblizyn@wp.pl, www.ugblizyn.bip.doc.pl, www.drewniane.swietokrzyskie.travel
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Klasztor Cysterski 
w Wąchocku

wąchock – miasteczko koło starachowic 
słynie nie tylko z dowcipów, ale przede 
wszystkim z opactwa cystersów sprowa-
dzonych tu w 1179 roku z burgundzkiego 
opactwa Morimond. dziś można tu podzi-
wiać późnoromański kościół klasztorny, 
zbudowany na planie krzyża łacińskiego 
z dwubarwnych ciosów kamiennych. 
w krużgankach znajduje się krypta grobowa 
majora jana Piwnika „Ponurego” – legendar-
nego dowódcy Świętokrzyskich zgrupowań 
ak. zespół opactwa cystersów w wąchoc-
ku jest jednym z najważniejszych obiektów 
europejskich szlaków kulturowych: szlaku 
cysterskiego i romańskiego.

Muzeum Ojców Cystersów 
– Klasztor w Wąchocku

ul. Kościelna 14, 27-215 
Wąchock, tel. 41 271 50 66 
czynne: V-X w dni powszednie 
9.00–12.00, 13.30–17.15, 
18.00–20.00, w niedziele 
i święta kościelne 14.30–17.15; 
XI–IV w dni powszednie 
13.30–17.15, w niedziele 
i święta 14.30–17.15, 
www.cystersi.pl

Parafia p.w. Św. Floriana

ul. Krakowska 76, 27-600 Koprzywnica, 
tel. 15 847 62 02, www.kuprzyszlosci.pl

Koprzywnica 
– relikty romańskie

koprzywnica leżąca w dolinie rzeki koprzy-
wianki swą sławę zyskała dzięki rezydującym 
tu niegdyś cystersom. ich opactwo ufundo-
wane  zostało w Xii wieku, a gruntownie prze-
budowane w XViii wieku. romańska świątynia 
posiada nadbudowane z cegły gotyckie 
szczyty oraz dobudowane w okresie baroku: 
zakrystię, kaplicę, zachodnią fasadę z kruchtą 
i wieżę sygnaturkę w kształcie kielicha zwa-
nego „kulawką”. Bardzo efektownie prezentuje 
się widoczne w całym kościele sklepienie 
krzyżowo-żebrowe oraz gotyckie malowidła.

Klasztor Cysterski 
w Jędrzejowie

w 1149 roku do obecnego jędrzejo-
wa przybyli zakonnicy z francuskiego 
opactwa cysterskiego Morimond 
w Burgundii i wybudowali w nim pierw-
szy na ówczesnych ziemiach polskich 
klasztor cysterski. ostatnie lata swego 
życia spędził tu błogosławiony win-
centy kadłubek. w jednej z kaplic 
umieszczono ołtarz grobowy kadłubka 
i posrebrzaną trumnę z jego świętymi 
relikwiami. corocznie w miesiącach 
sierpniu i wrześniu w klasztorze od-
bywa się Międzynarodowy Festiwal 
organowy.

Sanktuarium bł. Wincentego 
Kadłubka

ul. Klasztorna 10, 28-300 
Jędrzejów, tel. 41 386 23 08, 
www.cystersi.pl

Samborzec

stoi tu na wzgórzu murowany kościół wzniesiony 
około połowy Xiii wieku przez dziedzica Pawła 
samborzeckiego. sam długosz mówi o kościele 
samborzeckim jako starożytnym, trójcy Świętej 
poświęconym. Świątynia posiada wiele cech 
baroku z pozostałościami romańskimi.
Najstarsze ślady osadnictwa na tych terenach 
sięgają około 5000 lat p.n.e. Pozostałością po 
końcowych latach epoki prehistorycznej są 
mogiły w kształcie niewielkich kurhanów. warto 
tu również zobaczyć grodzisko kultury złockiej 
w złotej i samborcu z okresu około 4000 lat 
p. n. e., a także cmentarzysko z epoki brązu.
Urząd Gminy 

Samborzec 43, 27-650 Samborzec, 
tel. 15 831 44 43, 831 44 67, 
www.samborzec.eu
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Świętokrzyska Liga Rowerowa 
- MTB Maraton

jest to największa w regionie impreza spor-
towo-turystyczna, organizowana cyklicznie. 
MtB cross Maraton to cykl siedmiu mara-
tonów rozgrywanych w różnych zakątkach 
województwa świętokrzyskiego. impreza 
przeznaczona jest dla wszystkich zaintere-
sowanych kolarstwem górskim, zarówno 
zawodników jak i amatorów. 

Sporty motorowe

Sporty lotnicze – Pińczów i Masłów

Spływy kajakowe po Ponidziu

Aeroklub Kielecki Lotnisko 
w Masłowie

26-001 Masłów, 
tel. 41 311 08 93, 
www.aeroklub.kielce.pl,

Aeroklub Pińczowski,

ul. Legionistów 26, 
28-400 Pińczów, 
tel. 501 383 275  
– dyrektor Leszek 
Mańkowski

Tor Wyścigowy

Automobilklub, 
ul. Słowackiego 16, 
25-365 Kielce, 
tel./fax 41 361 98 55, 
www.automobilklub.kielce.pl

Przedsiębiorstwo 
Turystyczne 
„KAJAKIEM.PL”

Anita Górecka, 
ul. Rakowska 29, 
28-300 Jędrzejów, 
tel./fax 41 386 30 74, 
600 288 375, 
www.kajakiem.pl

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji

ul. Pałęki 26, 
28-400 Pińczów, 
tel./fax 41 357 28 11, 
357 20 44, 600 821 095

Na lotniskach w Masłowie i Pińczowie 
można skorzystać z przelotów szy-
bowcami, motolotniami oraz lotniami, 
a także skoczyć na spadochronie oraz 
wziąć udział w jednym z licznie orga-
nizowanych przez aerokluby kursów. 
ci, którzy zdecydują się na tego typu 
aktywny wypoczynek, będą mieli okazję 
podziwiać najbardziej charakterystyczne 
elementy świętokrzyskiego krajobrazu. 
gwarantujemy niezapomniane przeżycia 
i niesamowite widoki!

spływ kajakowy rzeką Nidą, wijącą się 
przez malownicze i zaciszne Ponidzie, 
to wspaniały sposób odkrywania zakąt-
ków tego regionu. Podziwiane z wody 
krajobrazy urzekają swym pięknem 
i odmiennością. Pomoc przy organizacji 
spływów zapewniają prężnie działają-
ce: Miejski ośrodek sportu i rekreacji 
w Pińczowie oraz Przedsiębiorstwo 
turystyczne „kajakiem.pl” z jędrzejowa. 
w ich ofercie znajdują się zarówno go-
towe programy spływów jak i możliwość 
wypożyczenia kajaków, transportu baga-
ży oraz wykwalifikowani przewodnicy.

od 1977 roku w pobliżu kielc w miej-
scowości Miedziana góra funkcjonuje 
tor samochodowy. jest to jedyny 
tego typu obiekt z odcinkami górski-
mi o łącznej długości 4160 metrów. 
w skład kompleksu zarządzanego 
przez automobilklub kielecki wchodzą: 
tor kartingowy o długości 880 metrów, 
„mała pętla” toru samochodowego 
o długości 1140 metrów, zaplecze 
w budynku administracyjno-technicz-
nym oraz motel i camping „Moto-raj”.
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Kryta Pływalnia „Perła”

ul. Kubusia Puchatka, 
26-052 Sitkówka – Nowiny
tel. 41 345 96 50, 346 52 60
www.perla.maximum.p

Kryta pływalnia „Rawszczyzna”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
ul. Mickiewicza 32, 27-400 
Ostrowiec Świętokrzyski, 
tel. 41 254 00 00, fax 41 267 41 03, 
www.mosir.ostrowiec.pl

Chańcza

Kryta Pływalnia „Rawszczyzna” 
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kryta Pływalnia „Perła” 
w Sitkówce-Nowiny

doskonałe warunki do letniego wypoczynku oraz 
uprawiania sportów wodnych zapewnia retencyjny 
zbiornik chańcza na rzece czarnej staszowskiej. 
Powierzchnia lustra wody sięga tu blisko 500 
hektarów, a jego głębokość wynosi średnio od 11 
metrów w pobliżu tamy do poniżej 3 m w części 
północnej. co roku w okresie letnim zjeżdżają tu 
tłumy miłośników windsurfingu, żeglowania oraz 
amatorzy plażowania i słonecznych kąpieli. Przy-
bywający tu turyści mogą skorzystać z funkcjonu-
jącej na miejscu bazy noclegowej i gastronomicz-
nej oraz wypożyczalni sprzętu wodnego.

Centrum Informacji Turystycznej

26-200 Końskie, 
ul. Partyzantów 1, 
tel./fax 41 372 90 88, 
e-mail: informacja@konskie.travel, 
czynne: pon.-pt. 08.00-16.00

Sielpia

główną atrakcją tej miejscowości jest 
malowniczy zalew na czarnej koneckiej. 
Można tu skorzystać z kąpieli wodnych 
i słonecznych, wypożyczalni sprzętu 
wodnego, a wieczorem miło spędzić czas 
w jednej z dyskotek. wspaniała przyroda 
i czysta woda spowodowały, że nad za-
lewem zlokalizowanych jest wiele ośrod-
ków wypoczynkowych o zróżnicowanym 
standardzie. Na miłośników pieszych 
i rowerowych wycieczek czekają dobrze 
oznakowane szlaki turystyczne.

Mieści się tu kompleks basenów, sauna fiń-
ska, gabinet odnowy biologicznej, kawiarnia. 
Największą atrakcją jest kręta rura zjazdowa 
o długości 93 metrów.
Basen główny wyposażono w podwodne 
masaże, dzikie źródła, wodospady oraz płytki 
napowietrzne emitujące z dna masy powietrza. 
dla najmłodszych przeznaczono basen z małą 
zjeżdżalnią w kształcie słonika oraz efektowną 
kaskadą.

„rawszczyzna” należy do największych i najno-
wocześniejszych pływalni w Polsce. 50-metro-
wy, dziesięciotorowy basen wraz z trybunami 
dla półtoratysięcznej widowni spełnia wszelkie 
wymagania i normy FiNa, dzięki czemu jest are-
ną dla krajowych i międzynarodowych zawo-
dów pływackich. w części rekreacyjnej „rawsz-
czyzny” znajdują się dwa mniejsze baseny oraz 
szereg urządzeń uatrakcyjniających pobyt na 
pływalni. są to: 78-metrowa zjeżdżalnia ruro-
wa i 13-metrowa zjeżdżalnia płaszczyznowa, 
sztuczna rzeka, gejzery denne, bicze wodne, 
wanna z masażem powietrzem dla 7 osób 
oraz dział odnowy biologicznej i rehabilitacji. Na 
„rawszczyźnie” trenuje polska mistrzyni – otylia 
jędrzejczak.

Urząd Gminy Raków

ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków, 
tel./fax 41 353 50 18
www.rakow.pl
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Turystyka piesza

Ponad 40 szlaków pieszych o łącznej długości około 
1300 km pomaga wędrującym turystom przemie-
rzać i poznawać piękną krainę Świętokrzyską.
gęsta sieć tras o różnym stopniu trudności biegnie 
nie tylko przez niewysokie i łatwo dostępne dla 
wszystkich pasma gór Świętokrzyskich. liczne szlaki 
piesze poprowadzono także przez sandomierszczy-
znę, ziemię konecką oraz Ponidzie – w powiatach 
pińczowskim i buskim. trud poniesiony podczas 
wędrówki rekompensują zaskakujące krajobrazy, 
cenne obiekty zabytkowe oraz wszechobecna cisza 
i spokój. do najciekawszych szlaków należą między 
innymi:
• główny szlak czerwony: Gołoszyce – Święty Krzyż 

– Święta katarzyna – Masłów – tumlin – Miedzia-
na góra – kuźniaki;

• szlak czerwony: Gołoszyce – Ujazd- Klimontów 
– koprzywnica – sandomierz – dwikozy – zawi-
chost;

• szlak niebieski: Kuźniaki – Sielpia Wielka – Końskie 
– stara kuźnica – rezerwat „skałki Piekło pod Nie-
kłaniem” – Pogorzałe koło skarżyska-kamiennej;

• szlak zielony: Grochowiska – Szaniec – Szcza-
woryż – stopnica – solec-zdrój – Nowy korczyn 
-wiślica;

• szlak czerwony: Chęciny – Jaskinia Raj – Kielce 
karczówka.

informacja w oddziałach Pttk – adresy na okładce.

Turystyka rowerowa

ziemia Świętokrzyska oferuje zwolennikom czynnego 
wypoczynku około 3 tysiące kilometrów znakowanych 
rowerowych tras turystycznych, prowadzących tuż obok 
miejsc, wartych zwiedzenia, miejsc pamiątkowych zwią-
zanych z historią regionu, obok pięknych i różnorodnych 
okazów natury.
do najciekawszych tras należą miedzy innymi:
• szlak niebieski „Śladami zabytków techniki Doliny Ka-

miennej”;
• szlaki w okolicach Opatowa;
• szlak czerwony „Dookoła Starachowic”;
• szlaki po obszarach Sandomierszczyzny;
• szlaki w okolicach Końskich;
• szlak czerwony „Lasami dookoła Włoszczowy”;
• szlak czerwony „Przez Góry Świętokrzyskie”;
• szlak czarny „Szlak Architektury Obronnej”;
• szlak żółty – pielgrzymkowy „Miejsca Mocy”;
• ścieżki rowerowe w Kielcach.
rowerzystom chcącym sprawdzić swoją kondycję fizyczną 
polecamy przejażdżki po górskich terenach ziemi Świę-
tokrzyskiej, a także udział w rajdach rowerowych, czy też 
cyklicznej imprezie pn. „Świętokrzyska liga rowerowa”.
informacje o nowych szlakach rowerowych przezna-
czonych dla rodzin z dziećmi o nazwie „rodzinne szlaki 
rowerowe w górach Świętokrzyskich” można znaleźć na 
stronie www.rowerowe.swietokrzyskie.travel. to 16 nowych 
tras w sercu gór, które oferują 400 kilometrów tras, 200 km 
lasem i poza głównymi drogami.
informacja na miejscu – adresy na okładce.

Projekt „wykreowanie i promocja markowych produktów turystycznych województwa Świętokrzyskiego oraz ich kompleksowe oznakowanie” 
współfinansowany przez Unię europejską z europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego w ramach 

regionalnego Programu operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego
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Turystyka jeździecka

Na terenie województwa funkcjonuje ponad 
trzydzieści mniejszych i większych ośrodków 
jazdy konnej. oprócz samej nauki jazdy w sio-
dle miłośnicy konnych przejażdżek skorzystać 
mogą z jazdy terenowej, przejażdżek bryczką, 
kuligów,  obozów szkoleniowych i zielonych 
szkół. Niektóre z ośrodków prowadzą również 
hipoterapię. amatorzy sportowej rywalizacji 
mogą wziąć udział w zawodach jeździeckich, 
a żądni wrażeń w szkoleniach z zakresu sko-
ków przez przeszkody.

Centrum Jeździeckie Park Stadion 

ul. Kusocińskiego 61a, 25-045 Kielce, tel. 41 361 40 81, 
www.centrumjezdzieckie.kielce.pl

„Amazonka” 

Borków 68, 26-021 Daleszyce, tel. 41 317 19 92, 
www.amazonkaborkow.oit.pl, e-mail: amazonkaborkow@oit.pl

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji

(hipoterapia – tylko dla osób z odpowiednią dokumentacją 
choroby) Czarniecka Góra 43, 26-220 Stąporków, 
tel. 41 374 11 63, www.rehabilitacjascr.pl

Sandomierski Ośrodek Kawaleryjski

Rzeczyca Mokra 110, 27-600 Sandomierz, Barbara Redzińska 
tel. 691488346

JuraPark Bałtów 
27-423 Bałtów 8a,tel. 41 264 14 20 i 21, rezerwacja.baltow@jurapark.pl

Rollercoaster w Bałtowie

doskonale wyprofilowany zjazd o długości prawie 400 metrów 
spełnia wszystkie  europejskie wymogi bezpieczeństwa. Prędkość 
wózka regulowana jest indywidualnie przez każdego uczestnika. 
szalone, mocno nachylone zakręty i duża prędkość dostarczą nie-
samowitych wrażeń. długość wyciągu kolejki grawitacyjnej wynosi 
135 metrów, zaś długość zjazdu - 382 metry. Maksymalną pręd-
kość zjazdu ograniczono do około 40 km na godzinę.
Kino Emocji Cinema 5D
jedna z najnowszych atrakcji Bałtowa. oprócz trójwymiarowego 
obrazu widzowie mogą doznawać także innych wrażeń zmysło-
wych, w tym dźwiękowych, ruchowych, dotykowych i zapacho-
wych. efekty te pozwalają oglądającym przemienić się w aktyw-
nych uczestników scen na ekranie. w jednym seansie uczestniczyć 
mogą maksymalnie 42 osoby.
Prehistoryczne oceanarium
Miejsce, w którym głębia oceanu przenika się z głębią trójwymia-
rowego przekazu. oceanarium prehistoryczne przenosi w świat 
podwodnego życia ogromnych gadów. Można tu stanąć „oko 
w oko” z gatunkami, które żyły na ziemi tysiące lat temu. to tu moż-
na zobaczyć 20 metrowej długości Megalodona, „rybo podobnego” 
Mozazaura, charakterystycznie uzębionego liopleurodona czy też 
obdarzonego długą szyją płetwojaszczura Plezjozaura.

Białe szaleństwo

dzięki niewysokim ale zróżnicowanym pod 
względem długości i nachylenia zboczom 
górskim narciarze zarówno ci początkujący jak 
i zaawansowani znajdą dla siebie odpowiednie 
warunki do „zimowego szaleństwa”. w naj-
bliższym otoczeniu kielc oraz samym mieście 
znajduje się blisko 20 wyciągów narciarskich, 
w większości sztucznie naśnieżanych, oświe-
tlonych, posiadających wypożyczalnie sprzętu 
narciarskiego oraz punkty małej gastronomii.

Góra Telegraf i Góra Pierścienica 
w Kielcach 
tel. 41 368 74 26, 
www.rekreacja.kielce.pl,

Ośrodek Narciarski SABAT 
w Krajnie-Zagórzu tel. 41 312 77 11, 
602 391 081, 602 217 920, 
www.sabatkrajno.pl, 
czynny 9:00-22:00

Góra „Wykieńska” w Tumlinie 
tel. 41 303 49 82, 
www.tumlin-ski.prv.pl

Góra Bałt w Bałtowie 
tel. 41 264 14 20; 
www.szwajcariabaltowska.pl

Stacja Narciarska „Baba Jaga” 
na Górze Miejskiej w Bodzentynie, 
tel.  607 771 209, 
www.narty-bodzentyn.republika.pl, 
czynny: 10.00–22.00

Góra Otrocz w Niestachowie 
Ośrodek Narciarski w Niestachowie, 
tel. 41 3021848, 664 978 173, 
www.niestachow.pl

www.narty-swietokrzyskie.pl
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Agroturystyka

zlokalizowane w najciekawszych zakątkach re-
gionu gospodarstwa świadczą przybywającym 
tu agrowczasowiczom nie tylko usługi noclego-
we, ale także zapewniają wyśmienitą kuchnię 
regionalną i szereg dodatkowych atrakcji. go-
spodarze dbają o wysoki standard pokoi oraz 
pomagają zorganizować interesujące wycieczki 
po okolicy. wciąż żywa kultura ludowa oraz 
bogactwo zwyczajów i tradycji świętokrzyskiej 
wsi zainteresują każdego, kto zdecyduje się tu 
przyjechać na krótszy lub dłuższy wypoczynek.

Świętokrzyska Federacja 
Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej, 
„Ziemia Świętokrzyska”

siedziba przy Świętokrzyskiej Izbie 
Rolniczej, ul. Chopina 15/3, 
25-356 Kielce, tel. 41 832 01 17, 
www.agroturystyka-swietokrzyskie.pl 

Agroturystyczne Stowarzyszenie 
Gospodarstw Gościnnych i 
Ekologicznych „Cis” w Morawicy

tel. 41 353 83 91, 
www.agrowakacje.pl/cis

Agroturystyczne Stowarzyszenie 
Hodowców Ryb „Borowiec” 
- Śladków Mały

41 354 39 29, 
www.wakacje.agro.pl/borowiec, 
www.borowiec.agrowczasy.com

Buskie Stowarzyszenie 
Agroturystyczne „Relax”

tel. 41 378 47 68, 608 496 163, 
www.umig.busko.pl

Stowarzyszenie Agroturystyczne 
„Dolina Czarnej” - Raków

tel. 607 305 393, 
www.dolinaczarnej.agrowakacje.pl

Stowarzyszenie Agroturystyczne 
Gminy Daleszyce „Żeremie”

tel. 41 317 14 15, 503 861 078

Stowarzyszenie Agroturystyczne 
Gminy Solec-Zdrój „Źródło 
Zdrowia”

tel. 41 377 61 59

Stowarzyszenie Agroturystyczne 
„Wierna Rzeka” w Piekoszowie

tel. 41 30 61 081, 
www.piekoszow.pl

Stowarzyszenie Agroturystyczne 
„Wisła–San”

tel. 15 832 34 00

Stowarzyszenie Gospodarstw 
Agroturystycznych „Wypoczynek”

ul.1-go Maja 37, 29-120 Kluczewsko, 
tel. 44 781 42 79, 
www.kluczewsko.gmina.pl

Stowarzyszenie Gospodarstw 
Gościnnych „Nad Zalewem 
Chańcza”

tel. 41 354 51 65, 
www.wakacje.agro.pl/korytnica, 
www.chancza.agrowczasy.com

Stowarzyszenie Rozwoju 
Gminy Łagów

www.lagow.agrowakacje.pl

Stowarzyszenie Turystyczno-
Agroturystyczne „Ponidzie” 

tel. 41 356 42 26,  602 640 563, 
www.wakacje.agro.pl/ponidzie, 
www.ponidzie.agrowczasy.com

Stowarzyszenie Turystyki 
Wiejskiej „W krainie latających 
czarownic”

www.czarownice.com.pl

Śladkowskie Stowarzyszenie 
Agroturystyka i Turystyki 
„Dolina Sanicy”

Śladków Mały, tel. 41 354 27 78, 
www.wakacje.agro.pl/dolinasanicy, 
www.sladkow.agrowczasy.com

Świętokrzyskie Towarzystwo 
Agroturystyki „Łysogóry”

Trzcianka k. Nowej Słupi, 
tel. 41 317 81 85, 
www.agrolysogory.pl

Świętokrzyskie smaki

region Świętokrzyski to raj dla smakoszy regio-
nalnych dań i potraw oraz zdrowej, ekologicznej 
żywności. rosnącą sławą cieszą się święto-
krzyskie owoce: śliwka szydłowska, śliwka da-
macha z Ponidzia, sandomierskie jabłka, wiśnia 
ze słupi Nadbrzeżnej czy truskawka z Bielin. 
równie smaczne są potrawy z „korczyńskiej 
fasoli” serwowane między innymi w „zamku 
dersława” w Busku - zdroju, gęsina z gospo-
darstwa agroturystycznego grażyny korepty 
z siesławic czy bodzentyński chleb, pocho-
dzący ze starej piekarni na rynku głównym 
w Bodzentynie.
Polecamy koniecznie skosztować serwowaną 
w tutejszych restauracjach zalewajkę święto-
krzyską, a na turystów odwiedzających raków 
czeka historyczna potrawa „dzionie”, której 
głównymi składnikami są maca i podgardle 
wieprzowe.
a na miłe zakończenie gospodarstwo agrotury-
styczne „orzechówka” koło Bodzentyna propo-
nuje Ćmagę Świętokrzyską – napitek na bazie 
wina i ziół o właściwościach leczniczych.

Informacja o stowarzyszeniach agroturystycznych:

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie, tel. 41 372 22 84-86, 
fax 41 372 34 86, www.sodr.pl
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Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny w Tokarni

główną ekspozycją Muzeum wsi kieleckiej jest Park etnograficzny w tokarni zlokalizowany 
przy trasie e7 prowadzącej z kielc do krakowa. Na 65 - hektarowym obszarze, zgroma-
dzono najcenniejsze zabytki XViii/XiX-wiecznego budownictwa drewnianego z gór Święto-
krzyskich, wyżyny krakowsko-częstochowskiej, wyżyny sandomierskiej i Niecki Nidziań-
skiej. zagrody wiejskie, obiekty małomiasteczkowe, dwór, budynki folwarczne, zabytki 
przemysłu wiejskiego, obiekty sakralne. do najciekawszych można zaliczyć dwór z suche-
dniowa z 1856 roku, spichlerz dworski ze złotej z 1719 roku i barokowy kościół p.w. Matki 
Bożej Pocieszenia z rogowa nad wisłą z 1761 roku. Prezentowane są tu wnętrza XiX
-wiecznych chałup i warsztatów rzemieślniczych, apteki, sklepiku i pracowni krawieckiej, 
ekspozycja szkoły wiejskiej z okresu międzywojennego, kolekcja rzeźb na wystawie „ocalić 
od zapomnienia”. jan Bernasiewicz – twórca ogrodu, rzeźb oraz wystawy czasowe.
Muzeum organizuje cykliczne imprezy folklorystyczne: Piknik strażacki – maj, wytopki oło-
wiu, Świętokrzyskie Święto chleba i Świętokrzyski jarmark agroturystyczny – czerwiec, 
Młodość, talent i tradycja – wrzesień, dary jesieni, Hubertus Świętokrzyski – październik, 
kiermasz Świąteczny – grudzień.

Muzeum Wsi Kieleckiej

ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce, 
tel. 41 344 92 97, fax 41 344 50 08,

Park Etnograficzny w Tokarni 
– Muzeum Wsi Kieleckiej

Tokarnia 303 k. Chęcin tel. 41 315 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 poniedziałek – niedziela 
w godz. 10.00–18.00; VII–VIII wtorek – niedziela 
w godz. 10.00–18.00; IX poniedziałek – piątek 
w godz. 9.00–17.00, sobota – niedziela 
10.00–18.00; X poniedziałek – piątek 
9.00–17.00, sobota – niedziela 10.00–17.00.
www.mwk.com.pl  e-mail poczta@mwk.com.pl

Gospodarstwo 
Agroturystyczne „Kuźnia”

gospodarstwo znajduje się w centralnej 
części cisowsko-orłowińskiego Parku krajo-
brazowego. oddano tu do dyspozycji gości 
drewnianą część domu, urządzoną w stylu 
dworskim: ściany z surowych sosnowych 
bali, a część sienników łóżek wypełnionych 
jest słomą. Potrawy przygotowywane są 
na bazie produktów ekologicznych miej-
scowych rolników. Na specjalne życzenie 
gości pani domu serwuje zupę pokrzywową, 
dzionie oraz nalewki własnej produkcji. Na 
najmłodszych czeka plac zabaw, wykonany 
z drewna i wyposażony w wóz Flinstonów, 
huśtawki, samolot oraz piaskownicę.

Gospodarstwo Agroturystyczne „Kuźnia” 
Elżbieta i Henryk Kot 

Nowa Huta 20, 26-035 Raków, tel. 507 553 914, 
www.kuznia.wczasywpolsce.pl

Ośrodek Tradycji Garncarstwa 
– Chałupki

aż do końca XX wieku maleńka wieś cha-
łupki, koło Morawicy, zaopatrywała w gliniane 
naczynia i garnki rozległe okolice. od 1998 
roku działa tu ośrodek tradycji garncarstwa, 
funkcjonujący w zachowanym warsztacie jed-
nego z miejscowych garncarzy, którego syn – 
józef głuszek jest opiekunem i przewodnikiem 
po ośrodku. warsztat posiada autentyczne 
wyposażenie do szykowania, mieszania gliny, 
toczenia naczyń na kole, suszenia, szkliwienia 
oraz zdobienia. w centralnym miejscu stoi stary 
dwukomorowy piec – przygotowany do wypału.

Ośrodek Tradycji Garncarstwa

Chałupki, ul. Ceramiczna 2, 26-026 
Morawica, tel. 41 311 87 02; 606 
109 980, czynne: codziennie oprócz 
poniedziałków w godz. 10.00–16.00
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Starachowicka 
Kolej Wąskotorowa

rozwój kolei wąskotorowych w okolicach stara-
chowic był ściśle związany z rozwojem zakładów 
centralnego okręgu Przemysłowego. w tym 
właśnie czasie powstała sieć kolei łączących wiel-
ki Piec w starachowicach oraz tartak na Bugaju 
z kopalniami Majówka, Mikołaj, zębiec, włady-
sław, Henryk i licznymi ładowniami drewna.
dziś starachowicka kolej wąskotorowa oferuje 
sześciokilometrową przejażdżkę trasą od stara-
chowic wschodnich (wierzbnik) do wsi lipie.

Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych

tel. 660 509 105, 660 509 104, 600 390 992, www.skw.org.pl 
Pociągi kursują w niedzielę na trasach:  Starachowice - Lipie, 
godz.odjazdu - 10:30, 13:30, 17:00, Lipie - Starachowice, godz.
odjazdu - 13:00, 16:00, 18:30, Iłża - Marcule, godz.odjazdu - 11:00, 
14:00, 17:00, Marcule - Iłża, godz.odjazdu-13:00, 16:00, 18:30.

Ciuchcia Express Ponidzie

Świętokrzyska kolejka dojazdowa „ciuchcia 
expres Ponidzie”, wykorzystuje linię wąskotorową 
zbudowaną w 1915 roku. Pociąg w stylu „retro” 
kursuje w każdy weekend sezonu letniego oraz 
na zamówienie. jadąc tym pociągiem na tra-
sie jędrzejów – Pińczów (lub odwrotnie) turyści 
podziwiają krajobrazy Ponidzia i Nadnidziańskiego 
Parku krajobrazowego. Na życzenie grup można 
zorganizować postój w miejscowości Umianowice, 
gdzie znajduje się zadaszone miejsce z drewnia-
nymi stołami, ławami i dużym paleniskiem.

Świętokrzyska Kolejka 
Dojazdowa – Ciuchcia 
Express Ponidzie

ul. Dojazd 1, 
28-300 Jędrzejów, 
tel. 41 386 22 55, 
www.ciuchcia.eu

Ścieżka przyrodnicza w Gminie 
Sitkówka – Nowiny

oznakowana na terenie gminy sitków-
ka – Nowiny ścieżka wiedzie przez zakątki 
o unikalnych walorach krajobrazowo-przy-
rodniczych i historyczno-kulturowych. 
głównymi atrakcjami na jej trasie są: dolina 
rzeki Bobrzy, nieczynny kamieniołom na 
Berberysówce z czystą, szafirową wodą, 
roślinność kserotermiczna na górze Panek 
oraz przedwojenna miejscowość letniskowa 
trzcianki z historyczną zabudową. Ścieżka 
zatacza pętlę i ma 14 przystanków a na jej 
przejście trzeba poświęcić około 3 godzin.

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

ul. Białe Zagłębie 25, 
26-052 Sitkówka-Nowiny, 
tel. 41 347 50 00, 
www.nowiny.com.pl

Ogród na Rozstajach 

Młodzawy Małe 17, 28-400 Pińczów, tel. 41 357 92 65, 
czynne w soboty i niedziele 9.00–19.00, od IV do XI, 
www.ogrodnarozstajach.pl

Ogród na rozstajach

sześć kilometrów od Pińczowa w Młodzawach Małych położony 
jest niezwykły „ogród na rozstajach” założony przez artystę – rzeź-
biarza tadeusza kurczynę. spotykamy tu istnie bajkowy krajo-
braz – kilkunastometrowy wodospad, jaskinię, oczka wodne oraz 
niezliczoną ilość kwiatów i krzewów, a to wszystko rozlokowane na 
trzech poziomach. Mieszkańcami ogrodu są: białe i czarne łabę-
dzie, bocian czarny, różne odmiany kaczek, pawie, papugi. liczne 
oczka wodne zamieszkują kolorowe ryby. ogród był na okładkach 
wszystkich polskich gazet dla działkowców i ogrodników.
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Międzynarodowy Turniej Rycerski 
o Miecz Zawiszy Czarnego z Garbowa

organizowany co roku w sandomierzu, 
w lipcu, stanowi nie lada atrakcję. teatr 
ognia, potyczki wojsk polskich i krzyżac-
kich oraz turnieje łucznicze i kusznicze, 
to tylko niektóre z atrakcji odbywających 
się na rynku starego Miasta. ogromnym 
powodzeniem i popularnością cieszy się 
również parada wojsk przybywających 
z Bitwy pod grunwaldem i powitanie króla 
władysława jagiełły. turniej jest jednym 
z wielu imprez i przedstawień organizowa-
nych przez chorągiew rycerstwa ziemi 
sandomierskiej, która od końca kwietnia 
w każdy weekend dostarcza wielu atrakcji 
gościom i mieszkańcom, zwiedzającym 
sandomierskie stare Miasto.

Turniej Rycerski „O szablę Krzysztofa Baldwina Ossolińskiego”

turniej „o szablę krzysztofa Baldwina ossolińskiego” odbywa się już od ponad 10 lat. co roku 
w maju na pałacowym dziedzińcu, przy obecności tysięcy turystów, rycerze z różnych chorą-
gwi i bractw toczą zacięte pojedynki. towarzyszą im pokazy sprawności bojowej kuszników, 
fechtunku, musztry wojskowej, „żywych szachów”, popisy kaskaderskie, turnieje łucznicze oraz 
pokazy tańców dworskich. Niezapomnianych wrażeń i wspomnień dostarczają inscenizacje bitew 
ze szwedami zwłaszcza te organizowane nocą.
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Zamek Krzyżtopór w Ujeździe

gmina Iwaniska, tel. 15 860 11 33, 
czynny: IV – IX w godz. 8.00-20.00, 
X-III w godz. 8.00-16.00, 
www.krzyztopor.org.pl

Urząd Miasta i Gminy Chmielnik

Plac Kościelny 5, 26-020 
Chmielnik, tel. 41 354 32 73, 
354 22 78, www.chmielnik.com 

Urząd Miasta i Gminy Pińczów

Plac Konstytucji 3 Maja 10, 28-
400 Pińczów, tel. 41 357 38 71 
do 75, www.pinczow.com.pl

Urząd Gminy Szydłów

Rynek 2, 28-225 Szydłów, tel./fax: 
41 354 51 25, www.szydlow.pl

Urząd Gminy Działoszyce

ul. Skalbmierska 5, 28-440 
Działoszyce, tel. 41 352 60 05, 
352 60 10, www.dzialoszyce.pl

Spotkania z Kulturą Żydowską

Historia miasteczek: chmielnik, Pińczów, 
działoszyce czy szydłów, ściśle związana jest 
ze społecznością żydowską, która przez wieki 
zamieszkiwała ten region. Przed kilkoma laty 
właśnie w chmielniku zainicjowano „spotkania 
z kulturą Żydowską”. z roku na rok impreza 
staje się coraz popularniejsza. w bogatym 
programie artystycznym znajdują się liczne 
koncerty, tańce i śpiewy żydowskie, wystawy 
fotografii oraz malarstwa, przedstawienia i in-
scenizacje z życia żydowskich mieszkańców. 
w roku 2006 odbyło się pierwsze od ponad 
sześćdziesięciu lat żydowskie nabożeństwo 
kabalat szabat, rozpoczynające szabat.

Centrum Informacji Turystycznej

Rynek 20, 27-600 Sandomierz, 
www.sandomierz.pl

Punkt Informacji Turystycznej 
Oddział PTTK w Sandomierzu

ul. Rynek 12, 27-600 Sandomierz, 
tel. 15 832 23 05, 
tel./fax 15 832 26 82, 
www.pttk-sandomierz.pl,

Urząd Miejski w Sandomierzu

Plac Poniatowskiego 3, 
27-600 Sandomierz, 
tel. 15 644 01 00, 
www.sandomierz.pl
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Święto Śliwki

szydłów to malownicze miasteczko słynące 
z bogatej historycznej przeszłości oraz wspa-
niałej miejscowej śliwki, której niepowtarzalne 
walory smakowe rozsławia odbywające się 
od kilku lat „Święto Śliwki”. jedną z głównych 
jego atrakcji są pokazy starodawnego susze-
nia tych owoców sposobem ziemnym na tak 
zwanych „laskach”.
kolorytu imprezie dodaje kiermasz połączony 
z degustacją owoców, przetworów domowej 
roboty a także szydłowskiej śliwowicy, wy-
produkowanej według starej receptury.

Urząd Gminy Szydłów

ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, 
tel./fax 41 354 51 25, 
www.szydlow.pl

Urząd Gminy Nowa Słupia

Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, tel. 41 317 87 00, 
www.nowaslupia.pl, www.dymarki.pl 

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego 

ul. Zamkowa 5, 25-009 Kielce, tel. 41 344 52 91

Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z siedzibą w Rudkach

ul. Staszica 8, 26-006 Nowa Słupia, tel. 41 317 76 04, www.dymarki.pl

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

ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice, 
tel. 41 275 40 83, www.ekomuzeum.pl

Starostwo Powiatowe w Końskich

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

Park Etnograficzny w Tokarni

Tokarnia 303 k. Chęcin tel. 41 315 41 71

Dymarki Świętokrzyskie

odbywające się już od kilkudziesięciu lat 
w sierpniu „dymarki Świętokrzyskie” w Nowej 
słupi są prawdopodobnie jedynym tego typu 
festynem archeologicznym w europie, który 
w tak ciekawy i wierny sposób prezentuje 
proces wytopu żelaza w piecach dymarskich 
metodą sprzed 2000 lat. turyści mogą zoba-
czyć dawne techniki wykonywania odlewów 
z brązu i srebra, warsztaty garncarskie, tkac-
two na warsztacie pionowym oraz produkcję 
dziegciu i paciorków szklanych.

Kuźnice Koneckie

kuźnice koneckie to cykliczny festi-
wal technologiczno-turystyczny, który 
odbywa się raz w roku w iii dekadzie 
lipca na terenie Muzeum staropolskie-
go zagłębia Przemysłowego w sielpi, 
w starej kuźnicy (gmina końskie) 
oraz zabytkowego zakładu walcowni 
i gwoździarni w Maleńcu (gmina ruda 
Maleniecka). Podczas jego trwania 
odbywają się koncerty popularnych 
zespołów, którym towarzyszą warsz-
taty i pokazy nawiązujące do tradycji 
ginących zawodów: kowali, metalo-
plastyków, odlewników, bednarzy, 
kołodziejów.

Wytopki Ołowiu

co roku w czerwcu na terenie 
Parku etnograficznego w tokarni 
odbywa się plenerowa impre-
za wytopki ołowiu. jej główną 
atrakcją jest wytop ołowiu, bicie 
pamiątkowych medali, pokaz 
pędzenia dziegciu i smoły drzewnej 
oraz produkcji węgla drzewnego. 
Uczestnicy imprezy mogą spróbo-
wać także swych sił w tradycyjnych 
rzemiosłach takich jak: bednar-
stwo, rymarstwo, kowalstwo, tkac-
two czy też garncarstwo. wytop-
kom ołowiu towarzyszą kiermasze 
rękodzieła i sztuki ludowej.

Żelazne Korzenie

impreza odbywa się w „archeoparku” 
na terenie Muzeum Przyrody i techniki 
w starachowicach i jest poświęcona 
prezentacji życia codziennego, zajęciom 
i obyczajom ludzi zamieszkujących tak 
zwane „Barbaricum” w okresie wpływów 
rzymskich w europie. obok pokazu 
wytopu żelaza w dymarce prezentuje się 
tu również sposoby pracy rzemieślników 
w warsztatach: kowalskim, tkackim, garn-
carskim, złotniczym, czy plecionkarskim. 
Największym zainteresowaniem cieszy się 
rzymska kohorta, która podczas pikniku 
obozuje na terenie ekomuzeum.
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Czarnca 
- Stefan Czarniecki

Miejscowość słynie z hetmana 
polnego koronnego stefana 
czarnieckiego, który tu się 
urodził i został pochowany. 
jego ciało spoczywa w sarko-
fagu z czerwonego marmuru 
w kościele p.w. wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny i św. 
Floriana, którego był fundatorem. 
kaplicę upamiętniającą hetma-
na dobudowano do kościoła 
od strony południowej dopiero 
w XiX wieku. w kaplicy znajdują 
się liczne pamiątki po hetmanie, 
między innymi obrazy przed-
stawiające jego wizerunek oraz 
postać czarnieckiego razem 
z ukochanym koniem.

Izba Pamięci 
Hetmana Stefana 
Czarnieckiego przy 
Szkole Podstawowej 
w Czarncy

Czarnca, ul. Szkolna 16a, 
29-100 Włoszczowa, 
tel. 41 394 21 11

Fabryka Porcelany AS Ćmielów, Żywe Muzeum Porcelany

ul. Sandomierska 243, 27 – 440 Ćmielów, tel./fax 15 861 20 21, www.
as.cmielow.com.pl, czynne V-IX od wtorku do niedzieli w godz. 9.00-18.00, 
X-IV od wtorku do soboty w godz. 9.00-16.00, zwiedzanie w niedzielę tylko po 
wcześniejszej rezerwacji

Muzeum Minerałów i Skamieniałości

ul. Kielecka 20, 26- 010 Święta Katarzyna, tel. 41 311 21 16, 501 282 697, 
www.swkatarzyna-muzeum.pl,  muzeum.mineralow@op.pl, czynne codziennie: 
poniedziałek – sobota w godz. 9.00–19.00, niedziela – w godz. 10.00–19.00, od IV 
do X czynne: wtorek - sobota 9.00–18.00, niedziela 10.00–18.00 Pozostałe miesiące 
- możliwość zwiedzania po uprzednim kontakcie telefonicznym

Żywe Muzeum Porcelany – Ćmielów

Małe miasteczko Ćmielów w powiecie ostrowieckim słynie 
z produkowanej tu najwyższej jakości porcelany. Porcelanowymi 
arcydziełami z Ćmielowa, które w latach sześćdziesiątych XX wie-
ku odniosły ogromny, światowy sukces, szczycą się galerie sztuki 
w Nowym jorku, chicago, Paryżu, londynie, Berlinie, Moskwie 
i innych stolicach europejskich.
w 2005 roku na terenie dawnej wytwórni Porcelany Świt po-
wstało Pierwsze w Polsce „Żywe Muzeum Porcelany”.

Muzeum Minerałów i Skamieniałości 
w Świętej Katarzynie

jedna z piękniejszych  w kraju prywatnych kolekcji okazów 
z całego świata. wśród nich największy kryształ górski w Polsce, 
kamienie szlachetne, wizualne skamieniałości, wielokrotnie na-
gradzana galeria krzemienia pasiastego, rzeźby z kamieni  i wiele 
innych, ciekawych okazów. Muzeum posiada własną szlifiernię 
kamieni ozdobnych, udostępnianą do zwiedzania oraz pracownię 
jubilerską.
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Muzeum im. Orła Białego

Mieści się w skarżysku – kamiennej w zabytkowym budynku Huty „re-
jów” z XiX wieku. to drugie co do wielkości miejsce w kraju po Muzeum 
wojska Polskiego, które gromadzi tyle sprzętu wojskowego. zobaczyć tu 
można eksponaty dotyczące wojny obronnej z 1939 roku, czy też wypo-
sażenie i umundurowanie żołnierzy wojska Polskiego z okresu kampanii 
wrześniowej. Unikatowym w skali kraju eksponatem jest pełnomorski 
kuter torpedowy orP „odważny” oraz niemieckie samobieżne działo 
pancerne stug iV.

Muzeum im. Orła Białego

ul. Słoneczna 90, 26-110 
Skarżysko-Kamienna,  
el. 41 252 02 31, 
www.orzelbialy.dmkhosting.com, 
www.orzelbialy.skarzysko.org, 
czynne: IX – IV 8.00–16.00; 
V – VIII 8.00–20.00
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Diabelski Kamień 
z Kontrewersu

odkrycie archeologiczne w miejscowości 
kontrewers koło Mniowa z 1988 roku - 
jedno z najciekawszych Polsce. Na frag-
mencie piaskowca znajdują się dwie 
automorficzne postaci, symbol półksiężyca 
oraz symbol y-kształtny. Pierwsze badania 
sugerowały, że to wczesnośredniowieczne 
diabły i pogańskie znaki. w 2005 roku 
do tajemniczej rzeźby powrócił dr gerard 
gierliński, którego zdaniem wyryte postaci 
bardzo przypominają wyobrażenia coco-
pelli - dobrych duszków z mitologii północ-
noamerykańskich indian Hopi.

Europejskie Centrum Bajki

odbywający się w czerwcu z okazji 
Światowego dnia dziecka Festiwal 
kultury dziecięcej w Pacanowie, przy-
ciąga co roku tysiące najmłodszych 
uczestników wraz z rodzicami. ro-
dzinna miejscowość koziołka Matołka 
na specjalnie przygotowanych scenach 
organizuje szereg atrakcji i występów 
z udziałem gwiazd. obchodom towa-
rzyszą teatrzyki, spektakle, konkursy, 
wesołe miasteczka, pokazy, kiermasze 
oraz przejażdżki kozią ciuchcią.

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka 
Matołka w Pacanowie

ul. Słupska 31, 28-133 Pacanów, 
tel./fax 41 376 50 88, www.pacanow.eu
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Sabat Czarownic

„sabat czarownic” to cykliczna impreza, któ-
rej fabuła nawiązuje do legendarnych zlotów 
czarownic na Łysej górze. widowisko odby-
wa się w czerwcu w amfiteatrze „kadzielnia” 
w kielcach. koncert uświetnia plejada gwiazd 
polskiej sceny muzycznej, takich jak Bajm, 
doda, Natalia kukulska, justyna steczkow-
ska, tatiana okupnik, Halina Młynkowa. już 
po dwóch edycjach widowisko, transmitowa-
ne na żywo w tVP2 stało się marką zarów-
no wśród widzów, jak i artystów w Polsce. 
Pierwszy i drugi koncert przyciągnęły przed 
telewizory łącznie 6 milionów widzów.

Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. krystyny jamroz w Busku-zdroju, to jedno z najwięk-
szych wydarzeń muzycznych w regionie. rozpoczynająca się zwykle z początkiem lipca i trwa-
jąca przez cały tydzień impreza, nosi imię słynnej śpiewaczki urodzonej i wychowanej właśnie 
w Busku-zdroju. co roku festiwal gromadzi całą plejadę wybitnych gwiazd. występowali tu już 
między innymi: krzysztof Penderecki, wiesław ochman, teresa Żylis-gara, dymitr Baszkirow, 
gheorge zamfir, jerzy Maksymiuk, adam Makowicz, leszek Możdżer oraz orkiestry: sinfonia 
Varsovia, orkiestra symfoniczna Filharmonii Narodowej, orkiestra agnieszki duczmal i chór 
chłopięco - Męski „Poznańskie słowiki”.

www.sabatczarownic.pl

Osada Średniowieczna 
w Hucie Szklanej

Można tu poznać Xii/XiV-wieczną 
rzeczywistość z całym jej kolory-
tem - z pogańskimi bóstwami, któ-
rych na szczycie Łysej góry czcili 
przed wiekami pradawni mieszkań-
cy tych ziem oraz trudem i znojem 
codzienności, kiedy wszystkie 
sprzęty trzeba było wykonać 
własnoręcznie, a jedzenie zdobyć 
lub wytworzyć, bo nie leżało na 
sklepowych półkach. w osa-
dzie Średniowiecznej spotkamy 
jej mieszkańców, skupionych na 
wykonywaniu swych codziennych 
zajęć. zobaczymy warsztat garn-
carski, kowalski, obróbki drewna 
oraz gospodarstwo bartnika.

Buskie Samorządowe 
Centrum Kultury

al. Mickiewicza 22, 
28-100 Busko-Zdrój, 
tel./fax 41 378 23 19

Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej

czynne codziennie w godz. 10.00-18.00;
www.osadasredniowieczna.eu
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Świętokrzyski Park Narodowy

Świętokrzyski Park Narodowy utworzony został 
w 1950 roku i obejmuje najwyższe pasmo gór 
Świętokrzyskich – Łysogóry - ze szczytami: Łysicą 
(612 m n. p. m.), agatą (608 m n. p. m.) i Łysą 
górą (595 m n. p. m.), wschodnią część Pasma 
klonowskiego oraz część Pasma Pokrzywiańskie-
go (z chełmowa górą). większość powierzchni 
parku zajmują lasy głownie z udziałem jodły 
i buka. Na jego terenie 674 drzewa uznano za 
pomniki przyrody. do osobliwości parku należy 
między innymi endemiczny świętokrzyski bór 
jodłowy oraz stanowiska modrzewia polskiego 
na chełmowej górze. występują tu 82 gatunki ro-
ślin prawnie chronionych i 29 gatunków zwierząt. 
do najbardziej cennych okazów flory należą: ko-
saciec syberyjski, pełnik europejski, pióropusznik 
strusi oraz narecznica szerokolistna. Największą 
osobliwością parku są gołoborza, czyli pozbawio-
ne roślinności, podszczytowe rumowiska głazów 
kwarcytowych okresu kambryjskiego, świadczą-
ce o występowaniu na naszych ziemiach lodow-
ca. Najcenniejszym zabytkiem Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego jest pobenedyktyński zespół 
klasztorny z pierwszej połowy Xii wieku położony 
na Świętym krzyżu, w którym powstały kazania 
Świętokrzyskie – jeden z najstarszych polskich 
zabytków piśmiennictwa.

Dyrekcja Świętokrzyskiego Parku Narodowego

ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, 
tel./fax 41 311 51 06, tel. 41 311 50 25, 
www.swietokrzyskipn.org.pl

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce, tel. 41 34 558 80; 34 551 91, www.pk.kielce.pl

Parki Krajobrazowe

województwo Świętokrzyskie jest wyjątkowo zasobne w obszary 
chronione. obok Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest tu aż 
osiem Parków krajobrazowych. suchedniowsko – oblęgorski Park 
krajobrazowy chroni unikalne zasoby przyrodnicze, w tym rezerwaty 
dalejów i Świnia góra oraz sławny dąb Bartek. Park powołano rów-
nież w celu zachowania dawnych obiektów staropolskiego zagłębia 
Przemysłowego. sieradowicki Park krajobrazowy obejmuje z kolei ob-
szar, którego lasy dawały schronienie oddziałom powstańców z 1863 
roku oraz partyzantom ii wojny światowej, między innymi największego 
zgrupowania partyzanckiego ak na kielecczyźnie, dowodzonego 
przez legendarnego mjr jana Piwnika „Ponurego”. cisowsko-orłowiń-
ski Park krajobrazowy wyróżnia się występowaniem na jego terenie 
roślinności bagiennej, chronionej w rezerwatach przyrody „Białe Ługi” 
i „słopiec”. jeleniowski Park krajobrazowy szczyci się słynnymi rumo-
wiskami piaskowców kwarcytowych, zwanych gołoborzami.
Niezwykle interesujący jest chęcińsko-kielecki Park krajobrazowy, 
który ze względu na walory geologiczne nazywany jest muzeum geo-
logicznym pod gołym niebem.
z kolei na południowych terenach województwa, trzy parki krajobrazowe 
zostały ujęte w zespół Parków krajobrazowych Ponidzia. i tak Nadni-
dziański Park krajobrazowy utworzono w celu ochrony wyjątkowych 
w skali kraju kryształów gipsu, wykształconych w formach wielkokry-
stalicznych. charakterystycznym wyróżnikiem w krajobrazie tej okolicy 
jest też jest dolina Nidy z licznymi meandrami i starorzeczami oraz ostoja 
ptactwa wodno-błotnego. tutaj w iX wieku powstało też pierwsze pań-
stwo wiślan z ośrodkiem władzy w wiślicy. szaniecki Park krajobrazo-
wy chroni liczne i oryginalne enklawy bardzo wartościowego krajobrazu 
z malowniczymi wapiennymi i gipsowymi wzgórzami oraz ciepłolubnymi 
zbiorowiskami roślinności kserotermicznej, torfowiskowej i słonolubnej. 
Najwartościowszym elementem przyrody nieożywionej tego miejsca 
są wielkokrystaliczne gipsy. i wreszcie kozubowski Park krajobrazowy, 
charakteryzujący się zróżnicowaną rzeźbą terenu, rozległymi obszarami 
leśnymi. występuje tu bardzo interesująca flora kserotermiczna.
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Rezerwat Białe Ługi

to największy w Świętokrzyskiem rezerwat torfo-
wiskowy z roślinnością bagienną. w języku gwa-
rowym nazwa oznacza po prostu białe łąki. torfo-
wiska, których głębokość dochodzi do 3 metrów, 
porośnięte są karłowatą sosną i brzozą, a także 
żurawiną błotną, modrzewnicą zwyczajną, rosiczką 
okrągłolistną i innymi. dogodne warunki do życia 
znalazło tu wiele gatunków zwierząt. stąd bierze 
swój początek czarna staszowska - jedna z naj-
czystszych rzek w regionie.

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”

pl. Staszica 6, 26-021 Daleszyce, 
tel. 41 307 26 44, fax. 41 307 26 44

Rezerwat florystyczno - ornitologiczny 
„Górna Krasna”

krasna to piękna, dzika rzeka, która została włączona do europejskiej sieci 
ekologicznej Natura 2000. w roku 2004 utworzono tu rezerwat florystycz-
no-ornitologiczny, będący ostoją wielu dzikich zwierząt, ptaków i roślin, 
w tym rzadkich i ginących gatunków. występuje tu piękny i bardzo rzadki 
polski storczyk – kruszczyk błotny, a także 17 innych gatunków roślin obję-
tych ścisłą ochroną, w tym „drapieżna” rosiczka długolistna. dolina krasnej 
to również raj dla ornitologów. spotkać tu można: jarząbki, cietrzewie, 
drapieżne kobuzy, orliki krzykliwe, błotniaki stawowe i łąkowe, kolorowe 
zimorodki, czarne bociany, remizy a także aż 6 gatunków nietoperzy. od-
ludną i piękną dolinę krasnej można zwiedzać pieszo (szlak żółty o długo-
ści 38,5 km) lub na rowerze (szlak zielony o długości 56 km).

Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody

ul. Sienkiewicza 68, 25-501 Kielce, tel. 41 344 43 25, www.tbop.org.pl

Centrum Informacji Turystycznej

26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1. tel./fax 41 372 90 88; e-mail: informacja@konskie.travel. pon. - pt. 08.00 - 16.00

Ponidzie – w świętokrzyskim stepie

Ponidzie, leżące w centralnej części Niecki Nidziańskiej, jest 
jednym z najlepiej nasłonecznionych rejonów Polski. dzięki 
temu rosną tu gatunki stepowe, murawy kserotermiczne 
(w rezerwacie „grabowiec”), słonorośla (rezerwat „owczary”) 
jak i wspaniały las łęgowy oraz olszyna. znakiem rozpoznaw-
czym Ponidzia jest pełna malowniczych zakoli i meandrów 
rzeka Nida, wykorzystywana do spływów kajakowych. jej 
krajobraz wzbogacają ostańce, kopuły i wychodnie gipsowe 
(w rezerwacie „Przęślin”). taka bogata i różnorodna przyroda 
stała się doskonałym schronieniem dla wielu chronionych 
gatunków ptaków i zwierząt.

Informacja Turystyczna

Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 2a, 28-400 Pińczów, tel. 41 357 24 72, 
www.muzeumitpinczow.eu

Urząd Gminy Łagów

ul. Iwańska 11, 26-025 Łagów, tel. 41 307 40 33, 307 41 21 www.lagow–gmina.pl

Jaskinia Zbójecka

jaskinia zbójecka w Łagowie 
należy do jednej z większych 
i najdłużej znanych jaskiń gór 
Świętokrzyskich pochodzenia 

jurajskiego. Najciekawszą jej częścią jest sala Naciekowa, 
w której podziwiać można: polewy naciekowe, draperie 
z polami ryżowymi, stalaktyty, stalagmity (sięgające nawet 
do pół metra wysokości), kolumny naciekowe i cienkie 
naskorupienia nacieków grawitacyjnych. według legen-
dy to właśnie w jaskini zbójeckiej mieszkał zbój Madej, 
któremu lucyfer za złe uczynki obiecał pokutę na tak 
zwanym „Madejowym Łożu”.
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Busko-Zdrój

Największym bogactwem tego uzdrowiska 
jest woda siarczkowa i jodkowo-bromkowa. 
leczy się tu choroby układu krążenia, narządu 
ruchu, układu wegetatywnego, choroby skóry 
i kobiece. Pierwszy zakład kąpielowy w Bu-
sku – obecne sanatorium „Marconi” – powstał 
1 czerwca 1836 roku. Łazienki według projektu 
Henryka Marconiego zbudowane są w stylu 
klasycystycznym w otoczeniu zabytkowego 
parku. tradycyjna hydroterapia jest tu wspoma-
gana cała gamą zabiegów fizjoterapeutycznych 
oraz nowoczesną aparaturą medyczną. oprócz 
zabiegów leczniczych można skorzystać z za-
biegów upiększających oraz odmładzających 
typu spa i wellness. warto pamiętać o zabra-
niu stroju wieczorowego, bo sala koncerto-
wa sanatorium „Marconi” niemal codziennie 
rozbrzmiewa muzyką. co roku mają tu miejsce 
duże wydarzenia artystyczne: Międzynarodowy 
Festiwal Muzyczny im. krystyny jamroz, Buskie 
spotkania z Folklorem, lato z chopinem.

Uzdrowisko Busko – Zdrój S. A.

ul. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój, 
tel. 41 370 32 00, tel./fax 41 378 41 54, 
www.ubz.pl, e-mail: dyrekcja@ubz.pl 

Sanatorium „Włókniarz”

ul. Rokosza 1, 28-100 Busko-Zdrój, 
Rezerwacja: tel. 41 378 10 16, 41 378 30 41, 
fax 41 378 10 18, 
www.wlokniarz.pl , e-mail: sekretariat@wlokniarz.pl

Sanatorium „Willa Zielona”

ul. 1-go Maja 39, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41 370 32 73

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny

ul. F. Rzewuskiego 8, 28-100 Busko-Zdrój
Rezerwacja: 41 378 03 85; Centrala: 41 378 24 17
Recepcja: 41 378 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. 41 378 24 91~3, tel./fax 41 378 37 72
www.sanatoria.com.pl; e-mail: nida@sanatoria.com.pl

Solec-Zdrój

soleckie uzdrowisko chwali się najsilniejszymi wodami leczniczymi 
w Polsce, a nawet jednymi z najlepszych w europie. w uzdrowisku leczy 
się schorzenia narządów ruchu oraz układu obwodowego i nerwowego, 
choroby kobiece, zatrucia metalami ciężkimi oraz schorzenia reumatycz-
ne i ortopedyczno-urazowe. właśnie tutaj powstał nowy obiekt hotelo-
wo-sanatoryjny „Malinowy zdrój” bazujący na jednym z najsilniejszych 
ujęć solankowych. Można w nim skorzystać z szerokiej gamy zabiegów, 
takich jak kąpiele perełkowe, kapsuła młodości, masaże, hydromasaże, 
koloroterapia, aromaterapia, terapia algami i solą morską, ujędrnianie 
ciała i twarzy, relaks w saunie fińskiej, parowej oraz ziołowej.

Hotel Medical SPA „Malinowy Zdrój”****

ul. Leśna 7, 28-131 Solec-Zdrój, tel. 41 370 40 00, 
370 40 03, www.malinowyzdroj.pl, 
e-mail: recepcja@malinowyzdroj.pl

Uzdrowisko Solec-Zdrój

ul. 1-go Maja 1, 28-131 Solec-Zdrój, 
tel. 41 377 60 17, www.uzdrowiskosolec.pl, 
e-mail: info@uzdrowiskosolec.pl
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Odyssey ClubHotel 
Wellness&Spa

azyl spokoju i relaksu, w którym zrewita-
lizujesz ciało, umysł i ducha. Świat well-
ness&spa w podkieleckim hotelu odyssey 
jest miejscem stworzonym dla pełnej harmo-
nii ciała, ducha i umysłu. w czternastu ory-
ginalnie urządzonych pokojach, przy użyciu 
kosmetyków najlepszych światowych marek 
oferowane są zabiegi relaksacyjne, masaże, 
kąpiele i zabiegi upiększające.

Hotel Aviator

w podziemiach aviator Medical wellness 
znajduje się zespół saun, w tym fińska oraz ir 
(podczerwień) z koloroterapią i nastrojową mu-
zyką. Ponadto strefa relaksu wyposażona jest 
w profesjonalne jacuzzi z aromaterapią.
w ofercie znajduje się kapsuła spa, rewelacyjnie 
wspomagająca procesy odchudzania, wpływa-
jąca na korekcję cellulitu i ogólną regenerację 
ciała. to doskonałe miejsce dla wszystkich, któ-
rzy cenią sobie zdrowy i aktywny tryb życia oraz 
czują potrzebę zrelaksowania się i odreagowania 
od stresu. w kameralnych pomieszczeniach 
hotelu aviator, znajduje się też nowoczesne cen-
trum odnowy biologicznej i rehabilitacji, w czym 
pomoże nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny oraz 
doświadczeni terapeuci.

Exbud SPA 
INSTYTUT SPA&Beauty

instytut spa&Beauty może poszczycić się szeroką ofertą usług w za-
kresie spa and wellnes. to estetycznie zaaranżowany kompleks, pro-
ponuje gościom najwyższej jakości sauny, solarium, jaccuzi, profesjo-
nalne gabinety masażu i najnowszy sprzęt, który obsługuje personel 
złożony z fachowców. lista zabiegów obejmuje masaże egzotyczne, 
masaże klasyczne, kapsułę spa, aromaterapię, aromatyczne kąpiele 
z hydromasażem, saunę fińską, infra saunę, solarium, drenaż limfa-
tyczny, mikrodermabrazję, lifting twarzy i ciała, pedicure, manicure, 
Vacu line - bieżnię w podciśnieniu, wibra line - ultradźwięki z elektro-
stymulacją, wiwarium oraz kosmetyki Pevonia Botanica.
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Targi Kielce 
Exhibition&Congress Centre

targi kielce zajmują w Polsce pozycję wiceli-
dera w branży i dysponują drugą w kraju pod 
względem wielkości, własną powierzchnią 
wystawienniczą.
do najbardziej popularnych imprez wysta-
wienniczych tk należą: Międzynarodowe targi 
Przetwórstwa tworzyw sztucznych PlastPol, 
Międzynarodowe targi Budownictwa drogowe-
go aUtostrada-Polska, Międzynarodowy 
salon Przemysłu obronnego MsPo, Między-
narodowe targi technologii dla odlewnictwa 
Metal, Międzynarodowa wystawa Budownic-
twa i wyposażenia kościołów, sztuki sakralnej 
i dewocjonaliów sacroeXPo oraz Międzyna-
rodowe targi techniki rolniczej agrotecH. 
Największe imprezy wystawiennicze w kiel-
cach gromadzą nawet po 1000 wystawców 
i po 50 tysięcy zwiedzających.

Targi Kielce S.A.

ul. Zakładowa 1, 
25-672 Kielce, 
tel. 41 365 12 22, 
www.targikielce.pl

Świętokrzyskie centra 
konferencyjne

Świętokrzyskie centra konferencyjne zapew-
niają profesjonalną obsługę, sale konferencyjne 
wyposażone w nowoczesny sprzęt i urządze-
nia, a ponadto gwarantują wysoki standard 
świadczonych usług.
w województwie funkcjonują obiekty, które 
oprócz zaplecza konferencyjnego, przezna-
czonego dla spotkań biznesowych, oferują 
dodatkowe atrakcje. do takich można zaliczyć 
hotel „Pod ciżemką”, który jest atrakcją samą 
w sobie, ponieważ jego siedziba, to zabytko-
wa kamienica położona przy sandomierskim 
rynku. w zabytkowych obiektach mieszczą 
się również  hotele „Pod złotą różą” w kiel-
cach oraz „zamek dersława” w Busku-zdroju, 
łączące tradycję i nowoczesność. zabiegi 
pielęgnacyjne to jedna z ofert sanatorium 
„włókniarz” w Busku-zdroju. Hotel kongresowy 
w kielcach proponuje z kolei nie tylko bogate 
zaplecze konferencyjne, gdzie oprócz spotkań 
biznesowych odbywają się artystyczne pokazy, 
ale także spa i słynną  w regionie restaurację 
„Patio”. wśród pięknych krajobrazów gór Świę-
tokrzyskich, położony jest ośrodek „gołoborze” 
w rudkach koło Nowej słupi, ale też hotel 
„Przedwiośnie” w Mąchocicach oraz centrum 
edukacyjne w wólce Milanowskiej. Podobnie 
ośrodek „afor” w Borkowie, który jest wspania-
łym miejscem dla kochających trekking, długie 
rowerowe eskapady oraz wspinaczka w parku 
linowym. Pełną ofertę kongresową proponuje 
też hotel „europa” w starachowicach, posiada-
jący nowoczesne sale konferencyjne, nazwane 
od stolic krajów europy. tu też można oddać 
się zabiegom pielęgnacyjnym, a także zabawić 
w nowoczesnym klubie „amsterdam”.

Hotel Kongresowy ***

al. Solidarności 34, 25-323 Kielce
tel. 41 332 63 93, 332 63 60
fax 41 332 64 40, 
www.hotelkongresowy.pl

Hotel Konferencyjno-Eventowy 
Łysogóry***

ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce
tel. 41 365 50 00, fax 41 365 50 01
www.lysogory.com.pl

Hotel Uroczysko***

Cedzyna, 25-900 Kielce
tel./fax 41 368 11 16, 302 19 26
www.hotel-uroczysko.com.pl

Centrum Edukacyjne

Wólka Milanowska 18a, 
26-006 Nowa Słupia

tel. 41 31 77 064, 
www.centrum.wom.kielce.pl

Centrum Wypoczynku, Szkolenia, 
Promocji, Kultury i Sportu 
„Gołoborze”

ul. Górnicza 3, 26-007 Rudki, 
gm. Nowa Słupia
tel. 41 317 74 83, 331 06 25, 
331 06 25
www.goloborze.wczasywpolsce.pl

Hotel „Gromada” **

ul. Waryńskiego 10, 
28-100 Busko-Zdrój
tel./fax 41 378 30 01 do 4
www.hotelgromada.busko.com.pl

Hotel „Europa” ****

ul. Radomska 76a, 

27-200 Starachowice
tel. 41 276 78 00, fax 41 276 78 01
www.europa-hotel.pl

Hotel „Senator” ***

ul. Krywki 18, 27-200 Starachowice
tel./fax 41 274 03 90
www.hotel-senator.com.pl

Hotel „Basztowy” ***

pl. ks. J. Poniatowskiego 2, 
27-600 Sandomierz
tel. 15 833 34 50, fax 15 833 34 70
www.hotelbasztowy.pl

Hotel „Sarmata” ***

ul. Zawichojska 2, 
27-600 Sandomierz
tel. 15 833 47 00
www.hotelsarmata.pl

Miejsca spotkań biznesowych i konferencji:
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Regionalne Centrum Informacji 
Turystycznej w Kielcach

ul. Sienkiewicza 29
25-007 Kielce
tel./fax 41 348 00 60, 
www.swietokrzyskie.travel
informacja@swietokrzyskie.travel

Centrum Informacji Turystycznej 
w Bałtowie

Klub „Bałtek”
Bałtów 55
27-423 Bałtów
tel. 41 264 12 93
www.baltow.info
biuro@baltow.info

Centrum Informacji Turystycznej 
w Busku-Zdroju

Buskie Samorządowe Centrum 
Kultury
al. Mickiewicza 22
28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 370 10 22
www.busko.travel
informacja@busko.travel

Centrum Informacji Turystycznej 
w Jędrzejowie

Muzeum im. Przypkowskich
pl. T. Kościuszki 7/8
28-300 Jędrzejów
tel. 41 386 54 89
www.jedrzejow.travel
informacja@jedrzejow.travel

Centrum Informacji Turystycznej 
w Końskich

Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Końskie
ul. Partyzantów 1
26-200 Końskie
tel. 41 372 90 88
www.konskie.travel
informacja@konskie.travel

Centrum Informacji Turystycznej 
w Kurozwękach

Zespół Pałacowy w Kurozwękach
ul. Zamkowa 3
28-200 Kurozwęki
tel. 15 866 74 07
www.bizony.com
pcit@kurozweki.com

Centrum Informacji Turystycznej 
w Opatowie

Urząd Miasta i Gminy Opatów
pl. Obrońców Pokoju 34
27-500 Opatów
tel. 15 868 13 01
www.opatow.travel
informacja@opatow.travel

Centrum Informacji Turystycznej 
w Pińczowie

Muzeum Regionalne w Pińczowie
ul. Piłsudzkiego 2a, 28-400 Pińczów
tel. 41 357 54 04
www.muzuemitpinczow.eu
cit@pinczow.com.pl

Centrum Informacji Turystycznej 
w Sandomierzu

Sandomierskie Centrum Kultury
Rynek 20, 27-600 Sandomierz 
tel. 15  644 61 05
www.sandomierz.travel
informacja@sandomierz.travel

Centrum Informacji Turystycznej 
w Skarżysku-Kamiennej

Sanktuarium Matki Bożej 
Ostrobramskiej
ul. Wileńska 34a
26-100 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 252 83 96
www.ostrobramska.pl

Centrum Informacji Turystycznej 
w Starachowicach

Muzeum Przyrody i Techniki 
Ekomuzeum im. Jana Pazdura 
w Starachowicach
ul. Piłsudskiego 95
27-200 Starachowice 
tel. 693 779 899
www.starachowice.travel
informacja@starachowice.travel

Centrum Informacji Turystycznej 
we Włoszczowie

Lokalna Grupa Działania 
„Region Włoszczowski”
ul. Wiśniowa 23
29-100 Włoszczowa
tel.  41 394 14 05
www.lgd-region-wloszczowa.pl

Punkt Informacji Turystycznej 
w Bielinach

Centrum Tradycji i Turystyki 
Gór Świętokrzyskich 
ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny
tel. 41 260 81 52
www.bieliny.pl
promocja@bieliny.pl

Punkt Informacji Turystycznej 
w Chęcinach

Centrum Informacji Turystycznej 
i Historycznej Gminy Chęciny 
„Niemczówka”, ul. Małogoska 7
26-067 Chęciny
tel. 41 315 18 29
www.checiny.pl
informacja@checiny.pl

Punkt Informacji Turystycznej 
w Chmielniku 

Gminne Centrum Informacji
ul. Wspólna 13,
26-020 Chmielnik
tel. 41 354 24 12
www.chmielnik.com
gci.chmielnik@neostrada.pl

Punkt Informacji Turystycznej 
w Chrobrzu

Pałac Wielopolskich – siedziba 
Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego 
i Tradycji Rolnej Ponidzia
Chroberz 268, 28-425 Złota
tel. 663 015 566
www.pinczow.travel
informacja@pinczow.travel

Punkt Informacji Turystycznej 
w Daleszycach

pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce
tel. 41 317 16 94
www.daleszyce.pl

Punkt Informacji Turystycznej 
w Klimontowie

Biblioteka Publiczna 
ul. Kościelna 5, 27-640 Klimontów
tel. 601 760 948
www.klimontow.pl

Punkt Informacji Turystycznej 
w Końskich

Oddział PTTK w Końskich
ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie
tel. 41 372 31 70
www.pttkkonskie.pl
biuro@pttkkonskie.pl

Punkt Informacji Turystycznej 
w Łagowie

Gminne Centrum Informacji
ul. Rynek 62, 26-025 Łagów
tel. 41 307 40 70
www.lagow-gmina.pl

Punkt Informacji Turystycznej 
w Miedzianej Górze

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Urzędnicza 8
26-085 Miedziana Góra
tel. 41 303 11 01
www.miedziana-gora.pl

Punkt Informacji Turystycznej 
w Nagłowicach
Dworek Mikołaja Reja
ul. Kacpra Walewskiego 7
28-362 Nagłowice
tel. 41 381 45 70
www.naglowice.orangespace.pl
dworekreja@wp.pl

Punkt Informacji Turystycznej 
w Nowej Słupi

Urząd Gminy Nowa Słupia
ul. Świętokrzyska 18
26-006 Nowa Słupia
tel. 41 317 87 60
www.nowaslupia.pl
urzad@nowaslupia.pl

Punkt Informacji Turystycznej 
w Nowym Korczynie

ul. Rynek 16
28-136 Nowy Korczyn
tel. 511 299 988
www.nowykorczyn.pl
turystyka@nowykorczyn.pl

Punkt Informacji Turystycznej 
w Ostrowcu 
Świętokrzyskim

Miejskie Centrum Kultury 
ul. Siennieńska 54
27-400 Ostrowiec Św.
tel. 41 247 65 80
www.ostrowiec.travel
informacja@ostrowiec.travel

Punkt Informacji Turystycznej 
w Pacanowie

Europejskie Centrum Bajki 
im. Koziołka Matołka 
w Pacanowie
ul. Kornela Makuszyńskiego 1
28-133 Pacanów
tel. 41 376 50 79
www.stolica-bajek.pl
centrum@pacanow.eu

Punkt Informacji Turystycznej 
w Połańcu

pl. Uniwersału Połanieckiego 1
28-230 Połaniec 
tel. 15 832 32 28

Punkt Informacji Turystycznej 
w Sandomierzu

Muzeum Okręgowe 
w Sandomierzu 
(Zamek Królewski)
ul. Zamkowa 12
27 - 600 Sandomierz
tel. 15 832 22 65
www.zamek-sandomierz.pl
info@zamek-sandomierz.pl

Punkt Informacji Turystycznej 
w Sandomierzu
Oddział PTTK w Sandomierzu
ul. Rynek 12
27-600 Sandomierz
tel. 15 832 23 05  
www.pttk-sandomierz.pl
poczta@pttk-sandomierz.pl

Punkt Informacji Turystycznej 
w Solcu-Zdroju

Gminne Centrum Kultury 
w Solcu-Zdroju
ul. Partyzantów 8a
28-131 Solec-Zdrój
tel. 41 377 60 49
www.solec-zdroj.pl
gcksolec@wp.pl

Punkt Informacji Turystycznej 
w Staszowie

Lokalna Organizacja Turystyczna 
„Czym chata bogata”
ul. Parkowa 6
28-303 Staszów
tel. 508 497 133

Punkt Informacji Turystycznej 
w Strawczynku

Samorządowe Centrum Kultury 
i Sportu
ul. Turystyczna 6
26-067 Strawczynek
tel. 41 333 57 97

Punkt Informacji Turystycznej 
w Szydłowie

Gminne Centrum Kultury
ul. Targowa 3
28-225 Szydłów
tel. 41 354 53 13
www.szydlow.pl
gck@szydlow.pl

Punkt Informacji Turystycznej 
w Ujeździe

Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór 
w Ujeździe
Ujazd 73
27-570 Iwaniska
tel. 15 860 11 33
www.krzyztopor.org.pl
zamek@krzyztopor.org.pl

Punkt Informacji Turystycznej 
w Zagrodach (gmina Sitkówka-
Nowiny) Kryta Pływalnia „Perła”

Gminny Ośrodek Kultury Sportu 
i Rekreacji
Zagrody 67
26-052 Sitkówka - Nowiny
tel. 41 346 52 60
www.perla.maximum.pl
turystyka@nowiny.com.pl
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