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Z napędem na wiosło

Zaproszenie do LGD „Perły Czarnej Nidy”

Położenie regionu

Historia regionu

Szlaki regionu zebrane

Nasza Lokalna Grupa Działania została powołana do życia w 2008 roku,
jako partnerstwo trzech sektorów: społecznego, publicznego i gospodarczego. Wspólnie działamy na rzecz rozwoju gmin: Chęciny, Morawica
i Sitkówka-Nowiny.
To niezwykły obszar Gór Świętokrzyskich, pełen tajemniczych jaskiń i kamieniołomów, często określany mianem muzeum geologicznego pod gołym
niebem. Znajdziecie u nas i Raj – jedną z najpiękniejszych jaskiń krasowych
Europy, i Piekło, a nawet dwa – bo taką nazwę nosi zarówno jaskinia w Skibach, jak i w Bolminie. Zobaczycie malownicze krajobrazy z zamkiem królewskim w tle, lazur wody zalanych kamieniołomów, meandrujące pośród
dzikiej przyrody rzeki. Odwiedzicie ciekawe muzea, ośrodki tradycji i centra
naukowe, a także pięknie położone w otoczeniu lasów ZOO. Czekają na Was
świetne ośrodki rekreacyjne nad wodą i doskonale rozwinięta sieć szlaków
turystycznych. Do tego różnorodne imprezy, wydarzenia i eventy o charakterze kulturowym, historycznym i sportowo-rekreacyjnym.
Z radością przekazujemy w Wasze ręce ten krótki przewodnik po „Perłach
Czarnej Nidy”. Niech będzie dla Was źródłem inspiracji i wiedzy. „Perły” czekają na odkrycie… ZAPRASZAMY!

Kajakowy szlak AKTIV na rzekach Czarna Nida i Bobrza

LGD „Perły
Końskie

Zwiedzać, odkrywać, przeżywać

Atrakcje przyrodnicze, zabytki i propozycje spędzania
wolnego czasu

7

Dzieje się przez okrągły rok

8

Zaplanowane od A do Z

9

Zawsze w kontakcie

Pilica

6

Skarżysko-Kamienna Starachowice
Ostrowiec
Kielce
Włoszczowa
Świętokrzyski
Chęciny Nowiny
Opatów
LGD „Perły
Sandomierz
Czarnej Nidy” Morawica
Jędrzejów
Staszów
Pińczów
Busko-Zdrój
Kazimierza
Wielka

Wydarzenia kulturalne, imprezy, festiwale

Propozycje zwiedzania na 1-, 2- i 3 dni pobytu

Ważne telefony

3

2

Palcem po mapie
Położenie regionu

Czasem malowane
Historia regionu

3

Zamek Królewski w Chęcinach

To gdzie my właściwie jesteśmy? Najprościej mówiąc – w Górach Świętokrzyskich, niedaleko Kielc. A dokładniej? „Perły Czarnej Nidy” położone są na
terenie trzech gmin: Chęciny, Morawica (gminy miejsko-wiejskie) i Sitkówka-Nowiny (gmina wiejska), w środkowej części województwa świętokrzyskiego,
w powiecie kieleckim. Bliskość Kielc oraz przebiegający przez obszar system
dróg, w tym droga ekspresowa S7 i droga krajowa 73, gwarantują bardzo dobrą
dostępność komunikacyjną. Ma ona oczywiście szalenie ważne znaczenie dla
atrakcyjności turystycznej, ale o tej przesądzają przede wszystkim walory przyrodnicze, a także kulturowe. Zgodnie z koncepcją Jerzego Kondrackiego podziału Polski na regiony fizyczno-geograficzne, „Perły Czarnej Nidy” położone są na
terenie mezoregionów: Góry Świętokrzyskie, Pogórze Szydłowskie i Dolina Nidy
w obrębie makroregionu Wyżyna Kielecka. W kontekście geologicznym cały obszar LGD to Góry Świętokrzyskie.
Połączenie pięknych krajobrazów wyżynno-górskich z zielenią okolicznych
lasów i nurtem rzek: Białej Nidy, Czarnej Nidy i jej prawobrzeżnego dopływu
Bobrzy, stanowią gwarancję doskonałego wypoczynku w pięknych okolicznościach przyrody.

Centrum Morawicy nocą
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Park Wodny Perła

Każde miejsce na ziemi ma swoją historię. Czy krótsza czy dłuższa, zawsze
pozostawia swoje ślady. Na obszarze gmin „Perły Czarnej Nidy” sięga ona
bardzo dawnych czasów. Stanowiska archeologiczne dowodzą funkcjonowania tutaj rozbudowanej formy zwartej społeczności w epoce neolitu, brązu i żelaza. W okresie kształtowania się państwa polskiego ziemie te miały
duże znaczenie dla ówczesnych władców, niewątpliwie z uwagi na cenne
bogactwa mineralne, zwłaszcza kruszce. To dzięki nim osiedlało się tutaj
coraz więcej ludzi, a gospodarka zaczęła rozkwitać. W 1119 roku na terenie dzisiejszego LGD, w Lisowie w gminie Morawica zbudowano drewniany
kościół pw. św. Andrzeja. Na przełom XIII i XIV wieku datowany jest rozwój górnictwa i hutnictwa żelaza, a także początki górnictwa i hutnictwa
kruszcowego, czyli wydobycia i przetwórstwa rud ołowiu, miedzi i srebra. To
wówczas centrum życia gospodarczego i kulturalnego stały się Chęciny, które prawa miejskie otrzymały na początku XIV wieku (dokładna data nie jest
znana, gdyż dokument lokacyjny zaginął jeszcze w średniowieczu). To tutaj
wybudowano zamek, tu także erygowano parafię pw. św. Bartłomieja. Najświetniejszy okres w dziejach regionu przypadł na XV–XVII wiek, Starostwo
Chęcińskie należało wówczas do najbogatszych w kraju. Dzięki przywilejom
królewskim w niewątpliwie przemysłowych Chęcinach kwitł także handel
(odbywały się tutaj liczne targi i coroczne jarmarki), a za czasów króla Władysława Łokietka organizowane były zjazdy szlachty. W XVII wieku, kiedy
starostami chęcińskimi zostali przedstawiciele zacnej rodziny Branickich,
zmienił się krajobraz urbanistyczny miasta, które dzięki nowym budowlom
zaczęto określać mianem perły polskiego baroku. Obszar LGD zawdzięcza
także swój rozkwit rodzinie Krasińskich, którzy jako właściciele posiadłości ziemskich Lisów i Brudzów ufundowali między innymi barokowy kościół
w Lisowie, a także biskupom krakowskim, w których częściowym władaniu
znajdowały się między innymi tereny dzisiejszych gmin Morawica i Sitkówka-Nowiny. Morawica rozwijała się szczególnie szybko pod względem gospodarczym i społecznym w drugiej połowie XIX wieku, kiedy dziedzicem
został Edward Oraczewski.
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W miarę wyczerpywania się kruszców gospodarka regionu zmieniała się
w kierunku eksploatacji surowców skalnych, w tym kopalnictwa marmurów
(już od XVII wieku) i wydobycia kamienia (przełom XIX i XX wieku). Po dziś
dzień obszar ten należy do bardziej uprzemysłowionych w województwie
świętokrzyskim, a gmina Sitkówka-Nowiny stanowi centrum tak zwanego
„Białego Zagłębia” z cementowniami, licznymi kamieniołomami i zakładami
kruszyw. Nie można jednak zapomnieć o tym, że w latach 20. i 30. XX wieku
położone nad rzeką Bobrzą miejscowości Słowik i Trzcianki były ulubionym
letniskiem dla kieleckich elit, czego świadectwem są istniejące do dzisiaj
letniskowe domki i wille.
Historia „Pereł Czarnej Nidy” pozostawiła po sobie niezwykle bogatą spuściznę.
Dzisiaj żyje ona w zabytkach, które z chęcią goszczą mieszkańców tych terenów
i turystów, w przyrodzie, która mimo wielowiekowej eksploatacji nadal zachwyca swoim pięknem i wreszcie w barwnej kulturze, zachowanych i kultywowanych tradycjach, różnorodności imprez i gościnności społeczności lokalnej.

W kierunku przygody
Szlaki regionu zebrane
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Pieszo, rowerem, na wodzie, a może konno? – jak podróżować po regionie „Perły Czarnej Nidy” to najlepiej znanymi i lubianymi szlakami
turystycznymi. Prowadzą one przez poszczególne gminy, łącząc je niejednokrotnie z ważnymi atrakcjami województwa świętokrzyskiego położonymi poza obszarem LGD.
To jak? Ruszamy?

SZLAKI PIESZE

1

Czerwony szlak im. Sylwestra Kowalczewskiego – o długości 20,5 kilometrów wiedzie z chęcińskiego Rynku Dolnego do Kielc. Nosi imię wybitnego znawcy regionu, geografa działacza PTK i PTTK, jednego z pionierów
krajoznawstwa polskiego, autora wielu publikacji o Górach Świętokrzyskich.
Szlak biegnąc przez cztery pasma Gór Świętokrzyskich: Zelejowskie, Bolechowickie, Zgórskie i Kadzielniańskie nie pozwala na nudę, racząc nas pięknymi
widokami Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego.
0 km

Szlak ma swój początek w Chęcinach na Dolnym Rynku obok przystanku komunikacji miejskiej.
3 km
Góra Zelejowa (372 m n.p.m.) z najdłuższą w Górach Świętokrzyskich
wapienną granią i urokliwymi kamieniołomami (s. 63).
7 km
Kamieniołom Zygmuntówka na Czerwonej Górze (326 m n.p.m.)
(s. 68) W niewielkiej odległości na północno-wschodnim zboczu
znajduje się jaskinia stanowiąca pomnik przyrody.
8 km
Jaskinia Raj (s. 63), jedna z najpiękniejszych jaskiń krasowych w Polsce, udostępniona do zwiedzania. Zaraz obok Centrum Neandertalczyka (s. 61), w którym możemy zgłębić epokę lodowcową i życie
człowieka neandertalskiego.
10,5 km Zgórskie Góry, jedno z pasm Gór Świętokrzyskich, położone na
południowy zachód od Kielc. Tutaj szlak czerwony przecina się ze
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Kaplica Oraczewskich z ok 1840 r w latach 30-tych XX wieku

Uczetnicy rajdu pieszego podziwiają Pasma Gór Świętokrzyskich
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Kamieniołom Zygmóntówka

szlakiem niebieskim prowadzącym z Chęcin do Łagowa. My przemierzamy Zgórskie Góry aż do Kielc.
12,5 km Zalesie, jesteśmy już w wysuniętej najdalej na południe części Kielc.
15 km
Kielce Białogon.
17,5 km Góra Brusznia w Paśmie Kadzielniańskim, na jej szczycie znajduje
się charakterystyczny krzyż – pomnik, poświęcony pamięci bohaterów powstania styczniowego 1863 roku. Upamiętnia on miejsce
spotkania powstańców styczniowych, w nocy z 22 na 23 stycznia
1863 roku, planujących atak na stacjonujący w Kielcach oddział rosyjskiego wojska pod dowództwem płk. Czengerego.
20 km
Góra Karczówka i 20,5 km – Kielce, ul. Podklasztorna – na położonej
w Paśmie Kadzielniańskim Karczówce kończy się trasa szlaku. To
wyjątkowe miejsce, znajduje się tu bowiem zespół klasztorny ufundowany przez biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego jako
wotum za uchronienie Kielc przed szalejącą w kraju w 1622 roku
zarazą.

Jaskinia Raj
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Żółty szlak im. Juliusza Brauna – o długości 20 kilometrów. Rozpoczyna
się w gminie Piekoszów i prowadzi przez piękne przyrodniczo obszary aż
do Góry Zamkowej i chęcińskiego Rynku Dolnego. Nosi imię Juliusza Brauna,
Członka Honorowego PTTK zasłużonego dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa. Prowadzi przez piękne krajobrazowo miejsca i atrakcje geologiczne.
Na trasie lub w jej pobliżu znajdują się między innymi rezerwat Góra Miedzianka, Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego w Miedziance, Europejskie
Centrum Edukacji Geologicznej na dnie kamieniołomu Korzecko i Góra Zamkowa z zamkiem królewskim.
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1,1 km

2,5 km
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12,0 km
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Wierna Rzeka – wędrówkę rozpoczynamy przy stacji kolejowej
PKP Wierna Rzeka. Jej nazwa nawiązuje do tytułu powieści Stefana Żeromskiego o powstaniu styczniowym.
Ruda Zajączkowska, osada, w której w 1440 roku istniała kuźnia,
zlikwidowana w 1554 roku. Na jej miejscu Hieronim Szafraniec
założył folwark z młynem i tartakami. 300 lat później majątek
dzierżawiła Józefata Saska, ciotka Stefana Żeromskiego, który
wiele razy spędzał tu swoje letnie wakacje. Właśnie w tym dworze i tutejszym krajobrazie pisarz umiejscowił akcję powieści
„Wierna Rzeka”, dając mu nazwę Niezdoły. Znalazł tu również
schronienie Józef Odrowąż, powstaniec ocalały z bitwy pod
Małogoszczem. Niżej w zakolach wije się malowniczo Łosośna,
nazwana Wierną Rzeką, której Hubert Olbromski przed swą bohaterską śmiercią powierzył sekret Rządu Narodowego.
Zajączków.
Góra Miedzianka (s. 64). Rezerwat przyrody i góra – legenda,
z której szczytu roztacza się jedna z najpiękniejszych panoram
Gór Świętokrzyskich.
Miedzianka PKS.
Grząby Bolmińskie ze słynącym z malowniczych wąwozów rezerwatem Milechowy (s. 65). Z 4-kilometrowego grzbietu roztaczają się piękne widoki na Park Bolmin i położone po drugiej
stronie Góry: Zamkową, Zelejową i Miedziankę.
Jedlnica PKS.
Grzywy Korzeckowskie.
Korzecko PKS.
Góra Zamkowa z Zamkiem Królewskim w Chęcinach (s. 54).
Chęciny PKS, MPK.

Rezerwat Góra Miedzianka
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Jaskinia Piekło w Skibach
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Niebieski szlak im. Edmunda Padechowicza – o długości 69 kilometrów.
Jego początek wyznaczony został na Rynku Dolnym w Chęcinach,
szlak wiedzie przez gm. Sitkówka-Nowiny do Kielc i dalej do Daleszyc
i Łagowa.

Trasa: 0,0 km Chęciny, rynek PKS, MPK – 5,0 km Jaskinia Piekło – 11,5 km
Pomnik w Szewcach – 14,0 km Zgórskie Góry – 16,0 km Słowik PKP,
PKS, MPK – 19,5 km Góra Biesak – 21,5 km Pierścienica – 23,7 km
Kielce, ul. Ściegiennego MPK – 24,4 km Kielce, al.. Popiełuszki
MPK – 25,6 km Góra Telegraf – 26,9 km Kielce, Bukówka MPK – 29,5
km Mójcza MPK – 30,5 km Góra Zalasna – 34,5 km Góra Otrocz
– 36,0 km Niestachów MPK – 37,5 km Góra Sikorza – 39,0 km Brzechów PKS – 42,0 km Daleszyce PKS, MPK – 44,0 km Niwki Daleszyckie – 47,5 km Góra Września – 49,0 km Góra Stołowa – 51,5
km Góra Włochy – 54,0 km Widełki – 56,5 km Góra Zamczysko –
60,5 km Góra Kiełki – 63,0 km Sędek – 65,0 km Bielawa – 69,0 km
Łagów

Kamieniołom Szewce
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Niebieski szlak im. ks. Stanisława Hieronima Konarskiego – o długości 45 kilometrów. Wiedzie z Jedlnicy do Jędrzejowa. Najważniejszym
punktem na trasie w granicach LGD jest Bolmin, na terenie którego znajduje
się zabytkowy kościół pw. Narodzenia NMP (s. 57) i ośrodek rekreacyjno
‑wypoczynkowy nad zalewem w Bolminie (Park Bolmin, s. 70).
Trasa: 0,0 km Jedlnica PKS – 2,0 km Bolmin – 6,5 km Góra Czubatka – 12,0
km Małogoszcz PKS – 21,0 km Żarczyce PKS – 24,0 km Wygnanów –
28,0 km Złotniki – 32,0 km Mniszek – 41,0 km Wilanów – 45,0 km
Jędrzejów
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Zielony szlak pieszy Daleszyce – Chęciny. Szlak powstaje dzięki współpracy Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” z PTTK w Kielcach.
Zaprojektowany został w 2019 roku, a oznakowanie wykonane zostanie
w 2020 w ramach projektu ŚWIAT. Szlak liczy 45 kilometrów.
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Wyruszamy z Rynku w Daleszycach kierując się w ul. Kościuszki
prowadzącą w stronę Borkowa.
Skręcamy w prawo, a po ok 250 metrach w lewo w stronę Pasma
Daleszyckiego. Przed skrętem w prawo około 200 m dalej po lewej
stronie jest Rezerwat Słopiec. Przedmiotem ochrony są tu naturalne torfowiska oraz stanowiska wielu rzadkich roślin prawnie
chronionych.
Po lewej stronie nieczynny kamieniołom wapieni paleozoicznych
Słopiec. Możemy tu zobaczyć kilku metrowej wysokości ściany
skalne z przepięknymi stromatoporoidami.
Przecinamy drogę powiatową kierując się w stronę zalewu Borków, który będzie po lewej stronie. Zaraz za zalewem schodzimy
z drogi głównej w prawo.
Miejscowość Znojów. Schodzimy z drogi głównej w lewo w stronę
lasu porastającego Grzbiet Szczecniański.
Mniej więcej w tym miejscu droga, którą podążamy staje się granicą pomiędzy gminami Daleszyce i Morawica. Jest to także granica
między otuliną Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego,

Diabelski kamień w Radomicach
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a Chmielnicko-Szydłowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.
Granicą będziemy iść ok 1 kilometra po czym skręcimy w prawo
w stronę Ostrej Górki.
Dochodzimy do skraju lasu i skręcamy w prawo. Teraz idąc wzdłuż
ściany lasu po lewej stronie widzimy zabudowania wsi Radomice
II i przepiękną szachownicę pól.
Szlak kieruje się w stronę lasu – idziemy prosto. Skręcając w prawo, a przy następnej okazji w lewo po około 350 m doszlibyśmy do
Diabelskiego Kamienia, który znajdował się będzie jakieś 50 metrów od drogi po lewej stronie. Diabelski Kamień to grzęda skalna
zbudowana z piaskowców dewońskich z interesującymi strukturami sedymentacyjnymi. Legenda głosi, że diabeł planował zrzucić
ten głaz na kościół w Lisowie, nie doniósł go jednak. Gdy dzwony
zabiły w kościele upuścił go i tam już pozostał.
Po prawej stronie w lesie dwa połączone ze sobą dość głębokie
wykopy. Czyżby pozostałości po bunkrach?
Po prawej stronie fundamenty gajówki (latem zarośnięte i mało
widoczne), trochę dalej w lesie studnia na równi z ziemią więc trzeba uważać. Na szczęście jest bardzo wąska. Po prawej pozostałości
piwnicy.
Szkoła i przedszkole w Radomicach, a na jej terenie altana, pod
którą można odpocząć.
Skręcamy z drogi głównej w prawo. Znajduje się tu stanowisko
niemieckiego czołgu Pantera odtworzone w ramach projektu
ŚWIAT. Po obu stronach drogi i głębiej w lesie znajduje się ponad
50 zagłębień po stanowiskach czołgowych XVI Dywizji Pancernej,
która miała za zadanie odeprzeć nadciągający pod koniec 1944
roku Front Ukraiński.
Mniej więcej w tym miejscu znajdowały się zabudowania przysiółku Wydrzysz w Radomicach, Po prawej piękny okaz Cisa, a trochę
dalej dół – dawna piwnica, a może bunkier partyzancki?
Docieramy do skraju lasu wkraczając na tereny wsi Łabędziów,
skręcamy w prawo i za chwilę w lewo w ul. Jeleniowską. Gdybyśmy zamiast skręcać w lewo poszli prosto po prawej stronie

Oficyna z 1853 r. w parku dworskim w Morawicy

17,8 km

18,7 km

19,1 km

19,2 km

20 km
20,3 km
20,6 km

23,7 km
Kamieniołom Łabędziów
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zobaczymy pozostałości dworku Mieczysława Drewicza, który
podczas II Wojny Światowej był placówką partyzancką. W jego
okolicach i na terenie Wydrzysza wybudowano szereg bunkrów,
które niemal do końca wojny były zapleczem magazynowo – zaopatrzeniowym organizacji podziemnych.
Znajdujemy się na górze bez nazwy (256,9 m. n.p.m.) skąd w kierunku północnym rozciąga się przepiękny widok na dolinę Czarnej
Nidy i w dali pasma Gór Świętokrzyskich.
Polna droga w lewo prowadzi do nieczynnego kamieniołomu Łabędziów, gdzie wydobywane były wapienie dewońskie o unikatowym wiśniowym zabarwieniu. Teraz jest to teren prywatny.
Po lewej stronie miejsce, gdzie był dwór w Łabędziowie. Pozostałości z założenia dworskiego są do tej pory widoczne w formie
drzew w parku podworskim, figury Św. Nepomucena oraz ogrodzenia wykonanego z lokalnego surowca skalnego.
Przed nami most na Czarnej Nidzie, a tuż za nim dawny młyn
wodny w Bieleckich Młynach. My jednak przed mostem skręcamy
w lewo.
Zbiornik retencyjno-rekreacyjny Morawica na rzece Morawce.
Po prawej stronie Kościół w Morawicy. Tędy dojdziemy też do Kalwarii Świętokrzyskiej (s. 58) oraz ruin kaplicy Oraczewskich (s. 58.).
Około 100 m przed drogą krajową nr 73 Kielce – Tarnów skręcamy
w prawo by przez kładkę pokonać lewą odnogę Czarnej Nidy. Po
prawej stronie dawny młyn wodny wybudowany przez Edwarda
Oraczewskiego, obecnie pełni funkcję Hotelu i sali weselnej. Po
lewej stronie Samorządowe Centrum Kultury, a za nim Zabytkowy
Park Dworski z oficyną wybudowaną w 1858 roku. To właśnie tu
znajdował się dwór Oraczewskich, na wzgórzu wyznaczono prawdopodobny jego plan. Tuż za kładką muszla koncertowa i wiata,
gdzie można odpocząć przed dalszą wędrówką.
Skręcamy w prawo, by przejść w pobliżu szczytu Góry Stokowej
(271,5 m n.p.m). Z najwyższego punktu trasy możemy podziwiać
wspaniały krajobraz tej części gminy Morawica.
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Łysa Górka

Bilcza-Folwark

25,4 km Miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe w Brzezinach, a po lewej zabytkowy kościół p.w. Wszystkich Świętych (s. 58) z przepięknym
prezbiterium.
29,1 km Schodzimy z drogi głównej w prawo w drogę polną prowadzącą
w kierunku Góry Hoża (Hosa) skąd przepiękny widok na dolinę
Czarnej Nidy.
31,3 km Po prawej dziki tor motokrosowy. Idziemy prosto za znakami, aż
do drogi 673.
33,9 km Skręcając w lewo pokonujemy przejazd kolejowy, 500 m dalej
przechodzimy mostem nad rzeką Bobrzą i wchodzimy na teren
gminy Chęciny i Chęcińsko Kieleckiego Parku Krajobrazowego.
37,4 km Zalew Lipowica.
39,9 km Nieczynny kamieniołom na Leśnej Górze w Starochęcinach.
40,4 km Pod mostem na Czarnej Nidzie przechodzimy na drugą stronę S7.
41,5 km Centrum Nauki Leonardo Da Vinci i Dwór Starostów Chęcińskich.
44,6 km Zamek Królewski w Chęcinach (s. 54).
48,8 km Zabytkowy kościół Św. Bartłomieja w Chęcinach (s. 55).
45,0 km Rynek Dolny w Chęcinach – koniec szlaku.
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SZLAKI ROWEROWE
Na miłośników dwóch kółek czeka rozwinięta sieć turystycznych szlaków
rowerowych, w tym rodzinne trasy po Górach Świętokrzyskich, idealne dla
podróżujących z dziećmi oraz turystów rozpoczynających swoją przygodę
z turystyką rowerową. W większości są łatwe i bardzo bezpieczne, biegną
głównie drogami wyłączonymi z ruchu drogowego lub lokalnymi o małym
natężeniu ruchu, w terenie są oznaczone kolorem czarnym.

1

Chłopy i Pany – o długości 25 kilometrów. Trasa biegnie przez teren gmin
Chęciny i Morawica. Na szlaku znajdują się liczne stare, wiejskie domu
i dawne dwory szlacheckie, stąd jego nazwa. Trasa biegnie dość mocno pagórkowatym terenem, ale jest stosunkowo łatwa, idealna na rodzinną wycieczkę
rowerową, tym bardziej że na szlaku lub w jego pobliżu zlokalizowane są takie
atrakcje, jak: Gród Pędzików w Siedlcach, Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach, Rezerwat Wolica i zabytkowy dworzec kolejowy w Wolicy. Przepiękne
widoki, zwłaszcza w Dolinie Czarnej Nidy czynią ją jeszcze bardziej atrakcyjną.
0,0 km

1,0 km
4,1 km

6,0 km
11,2 km
11,8 km

13,9 km
15,3 km
18,6 km
20,9 km
24,3 km
25,2 km

Siedlce – początek szlaku znajduje się obok wybudowanego na
początku XX wieku klasycystycznego dworu stojącego pośród starych drzew dawnego parku. Po wojnie dworek stał się siedzibą
szkoły, która funkcjonowała tu aż do 2018 r.
Utrzymany w średniowiecznym klimacie Gród Pędzików (s. 61).
Łukowa – kościół NMP Królowej wybudowany w latach 1900-1901.
Znajduje się w nim obraz MB z dzieciątkiem z XVII w. oraz pochodzące ze starego kościoła dwa boczne ołtarze i zabytkowa chrzcielnica.
Mniej więcej w tym miejscu jest granica pomiędzy gminami Chęciny i Morawica – za chwilę wjedziemy do miejscowości Chmielowice
Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach (s. 62).
Dębska Wola – na skrzyżowaniu naszego szlaku z drogą wojewódzką
znajduje się jeden z ciekawszych krzyży tzw. Szlaku pancernego, do
wykonania którego wykorzystano pięć elementów pochodzących
z pozostałości po bitwie pancernej. Na naszej trasie w Dębskiej
Woli spotkamy jeszcze dwa takie krzyże – jeden niedaleko kościoła,
a drugi w okolicach szkoły. Na ok 13 km droga w prawo zaprowadzi
nas do profesjonalnego toru motocrossowego (s. 70).
Dawny dwór z parkiem, w którym obecnie znajduje się szkoła.
Zbrza –kolejny krzyż na szlaku pancernym.
Chałupki Zbrzańskie.
Ostrów.
Wolica z rezerwatem o tej samej nazwie (s. 65).
Siedlce, dawny dwór.

2

Skały i jaskinie – o długości 26 kilometrów. Trasa wiedzie, jak sama
nazwa wskazuje, przez znane w całej Polsce jaskinie i kamieniołomy
położone na obszarze LGD. Poprowadzono ją w obfitujących w ciekawostki
geologiczne okolicach Chęcin, pomiędzy wzniesieniami Pasma Chęcińskiego, Bolechowickiego i Zgórskiego. Trasa jest bardzo ciekawa, krajoznawcza
i obfituje w piękne widoki.
0,0 km Parking przy Jaskini Raj, najpiękniejszej i najsłynniejszej jaskini w Polsce, obok której funkcjonuje Centrum Neandertalczyka (s. 63 i 61).
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Kamieniołom Stokówka
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Szlak prowadzi na wprost, droga w lewo (ul. Dolomitowa) zaprowadzi
nas do kamieniołomu Szewce 1,5 km (s. 67) i choć jego odwiedzenie
zajmie trochę czasu to warto w ten sposób wzbogacić naszą wyprawę.
Zawada.
Gałęzice (Odsłonięcie w Skibach / Gałęzicach, s. 66).
Nasza trasa nakazuje skręcić w prawo. Prosto dojedziemy do Jaskini Piekło pod Skibami (s. 66) i znów zdecydowanie polecamy
wzbogacenie wycieczki o ten punkt.
To kolejne miejsce, gdzie zachęcamy do zboczenia z trasy. Szlak
prowadzi w prawo my jednak zachęcamy do jazdy w lewo i za kilkadziesiąt metrów znów w lewo, a trasa ta zaprowadzi nas na Górę
Stokówka, która jest rajem dla wspinaczy. Ponad 80 dróg wspinaczkowych, a ściany skalne sięgają 20 metrów zachwycając swym
majestatem. Ze szczytu przepiękne widoki na zamek w Chęcinach,
Górę Miedziankę i południowe Pasma Gór Świętokrzyskich.
Polichno.
Droga w lewo prowadzi do Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej (s. 61), przepięknego kamieniołomu i rezerwatu Góra Rzepka (s. 64). Po prawej parking dla turystów udających się na zamek.
Chęciny z górującym nad miastem Zamkiem Królewskim (s. 54).
Zelejowa – tu znów polecamy zjechać z trasy, która wiedzie w prawo na
wiadukt nad drogą krajową nr 7. Jadąc prosto czekają na nas zgodne
z tematyką rajdu skały. Tym razem w rezerwacie Góra Zelejowa (s. 63).

Rajd rowerowy w Nowinach

24,7 km Czerwona Góra – szlak wiedzie w lewo. Tu jednak znów warto trochę
zboczyć z trasy jadąc prosto, a po ok 300 metrach skręcić w lewo do
Kamieniołomu Zygmuntówka (s. 65). Za kamieniołomem znajduje
się urwisko skalne i Jaskinia na Czerwonej Górze (s. 66).
26,0 km Parking przy Jaskini Raj.

3

Wokół fortalicji – o długości 20 kilometrów. Trasa prowadzi przez teren
gmin Sobków i Chęciny. Rozpoczyna się przy fortalicji w Sobkowie –
częściowo zachowanym do dzisiaj zamku z końca XVI wieku. Atrakcyjności
dodają urzekające krajobrazy południowej części Gór Świętokrzyskich.
0,0 km
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7,5 km
9,5 km
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Sobków były zespół podworski. Na zespół składa się fortalicja
zbudowana w latach 1560-70, wewnątrz której znajdują się ruiny
klasycystycznego pałacu wzniesionego około 1770 roku.
Rynek w Sobkowie, który w latach 1563–1869 posiadał prawa miejskie. Dwieście metrów dalej kościół pw. Św. Stanisława wzniesiony
na początku lat 60. XVI wieku jako zbór kalwiński później przekazany kościołowi katolickiemu.
Wyjeżdżając z Sobkowa po lewej stronie wzgórze na którym znajduje się Rezerwat Wzgórza Sobkowskie. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych krajobrazów i stanowiska roślinności kserotermicznej z licznym udziałem gatunków roślin chronionych.
Szczyt wzniesienia stanowiący doskonały punkt widokowy na malownicze Wzgórza Sobkowsko-Korytnickie.
Utrzymany w średniowiecznym klimacie Gród Pędzików w Siedlcach (s. 61).
Zainteresowani mogą na chwilę zboczyć z trasy, by zobaczyć wybudowany na początku XX wieku klasycystyczny dwór stojący pośród starych drzew dawnego parku.
Zjeżdżając z trasy w prawo po ok 250 m dojedziemy do Rezerwatu
Wolica (s. 65), co zdecydowanie polecamy.
Zabytkowy budynek stacji kolejowej w Wolicy.
Sokołów Dolny.
Sobków – były zespół podworski.

Gród Pędzików

25

Wioska indiańska od której nazwę wzięła trasa rowerowa

4

Świętokrzyscy Indianie – o długości 28 kilometrów. Trasa biegnąca
przez malownicze tereny gminy Morawica, częściowo w pobliżu meandrów utworzonych przez koryto Czarnej Nidy. Swoją nazwą nawiązuje do
Wioski Indiańskiej w Zaborzu, cyklicznej imprezy kieleckich metodystów. Co
roku w lipcu organizują oni obóz dla dzieci, prezentując kulturę i obyczaje
amerykańskich Indian. Trasa:

0,0 km

26

Zalew w Morawicy, gdzie na bezpłatnym parkingu możemy zostawić samochód. Kierujemy się drogą asfaltową w stronę Łabędziowa, by po ok 40 metrach zjechać w lewo w ul. Piaskową.
0,7 km Po prawej stronie miejsce, gdzie był dwór w Łabędziowie. Pozostałości z założenia dworskiego są do tej pory widoczne w formie
drzew w parku podworskim, figury Św. Nepomucena oraz ogrodzenia wykonanego z lokalnego surowca skalnego. Skręcamy w lewo
przejeżdżamy przez most na Czarnej Nidzie i przed nami dawny
młyn w Bieleckich Młynach.
6,0 km Na końcu wsi Kuby Młyny skręcamy w lewo. Droga w prawo (ul.
Opieńkowa) prowadzi do pozostałości po dawnym młynie i początku szlaku kajakowego AKTIW.
7,3 km Kuby Młyny Podmarzysze.
8,0 km Dojeżdżamy do drogi stanowiącej granicę między gminami Morawica i Daleszyce, skręcamy w prawo i przez kilkaset metrów nasz
szlak pokrywa się ze szlakiem Green Velo Kilkadziesiąt metrów po
tym jak skręcimy w prawo po lewej stronie będzie droga, która
prowadzi do Jaskini pod Marzyszem.
12,1 km Szkoła i przedszkole w Radomicach II – na terenie znajduje się
zadaszona wiata, gdzie możemy zaplanować postój. Szlak prowadzi w lewo. Jadąc jednak prosto ok 1 km dojedziemy do miejsca,
gdzie znajduje się stanowisko niemieckiego czołgu Pantera. Po
obu stronach drogi i głębiej w lesie znajduje się tu ponad 50 zagłębień po stanowiskach czołgowych XVI Dywizji Pancernej, która
miała za zadanie odeprzeć nadciągający pod koniec 1944 roku
Front Ukraiński.
15,2 km Krzyż pojednania w Radomicach. Ufundowany został przez byłych żołnierzy niemieckich, którzy w okolicach Radomic walczyli
w styczniu 1945 roku w jednej z największych bitew pancernych
II Wojny Światowej w regionie świętokrzyskim. U podstawy krzyża
znajdują się trzy kamienne płyty z napisami w trzech językach nawołujące potomnych do pojednania.

18,9 km Wioska Indiańska w Zaborzu – wydarzenie odbywa się corocznie
od 2007 roku na początku lipca. W pozostałym okresie na charakterystycznym wzgórzu stoją oryginalne indiańskie tipi.
19,3 km Po prawej krzyż – jeden z elementów szlaku pancernego.
19,8 km Po lewej stronie wielka piwnica w typie ziemianki z trzema oddzielnymi wejściami do komór. Jest to jedyna pozostałość po znajdujących się tu kiedyś zabudowaniach folwarcznych.
21,9 km Brudzów – XIX wieczna kapliczka z barokowym ołtarzykiem, przed
którą stoi kamienna figura św. Jana Napomucena z XVII/XVIII w
25,5 km Rezerwat Radomice (s. 65).
25,9 km Dwa krzyże – elementy szlaku pancernego stoją kilkadziesiąt metrów od siebie.
28,0 km Zalew Morawica.
Poza tzw. rodzinnymi trasami rowerowymi przez teren LGD przebiegają następujące szlaki:

5

Pętla w gminie Morawica – o długości 46 kilometrów. Oznaczona kolorem niebieskim, przebiegająca przez najważniejsze atrakcje gminy:

0,0 km

Park Bilcza przy ul. Marmurowej – to świetne miejsce do rekreacji i wypoczynku, jest tu wygodny parking gdzie możemy zostawić
samochód.
3,4 km Po prawej miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe w Brzezinach, a po
lewej zabytkowy kościół p.w. Wszystkich Świętych (s. 58) z przepięknym prezbiterium.
7,3 km Z głównej drogi w Nidzie zjeżdżamy w lewo, by po ok 350 metrach
przedostać się kładką na drugą stronę Czarnej Nidy. Po prawej
stronie będzie widoczna drewniano-murowana kapliczka uznana
za zabytek, wystawiona przez włościan ok 1834 r. By obejrzeć ją
z bliska zamiast skręcać w lewo zgodnie ze szlakiem powinniśmy
pojechać prosto ok 300 metrów i wówczas skręcić w lewo.
12,0 km Zbrza – krzyż – element szlaku pancernego.
13,4 km Dębska Wola – dawny dwór z parkiem, w którym obecnie znajduje
się szkoła.
14,1 km Znajdujemy się na południowo-wschodnim zboczu Koziej Góry
(308 m.n.p.m) – zbaczając ze szlaku w prawo dotrzemy do jej
szczytu, a jadąc jeszcze dalej i skręcając w lewo dotrzemy do
szczytu Baraniej Góry (317,9 m.n.p.m), drugiej co do wysokości
w gminie Morawica. Co ciekawe, jeszcze do niedawna uważana
była za najwyższą. Zgodnie z geoportal.gov.pl wyższa jest jednak
Babia Góra w Bilczy (318,5 m.n.p.m). Na szczycie Baraniej Góry
znajduje się 4-metrowej wysokości, murowany, czworoboczny
słup z wnęką, w której znajdowała się drewniana figura św. Tekli,
zastąpiona potem posągiem Matki Boskiej. Po II Wojnie Światowej
posąg skradziono szukając powstańczego złota. Obecnie we wnęce znajduje się betonowy krzyż, ale mieszkańcy nadal nazywają
figurę św. Teklą. Zgodnie z tradycją słup wystawiono w miejscu,
gdzie obawiano się złych mocy.
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Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach

18,3 km Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach (s. 62).
23,7 km Lisów ul. Wygwizdów – ok. 400 metrów przed nami jedyne w województwie świętokrzyskim Zoo Leśne Zacisze. My z drogi asfaltowej
zjeżdżamy w lewo.
24,0 km Kładka na rzece Morawka.
24,9 km Pozostałości dworu w Lisowie.
25,2 km Kościół p.w. św. Mikołaja w Lisowie (s. 57).
26,9 km Mogiła powstańców styczniowych z 1863 roku.
27,9 km Wioska Indiańska w Zaborzu – wydarzenie odbywa się corocznie
od 2007 roku na początku lipca. W pozostałym okresie na charakterystycznym wzgórzu stoją oryginalne indiańskie tipi.
31,6 km Krzyż pojednania w Radomicach.
33,6 km Stawy przy których usytuowany był folwark na ul. Stara Wieś wskazują pierwotną lokalizację wsi Radomice. W 1864 roku urządzono
ją od nowa wyznaczając nowe ulice – dziś Radomice I i II.
35,9 km Stanowisko niemieckiego czołgu Pantera. Po obu stronach drogi
i głębiej w lesie znajduje się tu ponad 50 zagłębień po stanowiskach czołgowych XVI Dywizji Pancernej, która miała za zadanie
odeprzeć nadciągający pod koniec 1944 roku Front Ukraiński.
37,3 km Łabędziów – dwa krzyże – elementy szlaku pancernego stoją kilkadziesiąt metrów od siebie.
39,0 km Polna droga w lewo prowadzi do nieczynnego kamieniołomu Łabędziów, gdzie wydobywane były wapienie dewońskie o unikatowym wiśniowym zabarwieniu. Teraz jest to teren prywatny. 0,5 km
dalej po lewej stronie miejsce, gdzie był dwór w Łabędziowie.
39,7 km Dawny młyn wodny w Bieleckich Młynach.
46,0 km Park Bilcza.
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Tereny gminy Sitkówka-Nowiny zachęcają do pieszych wędrówek

6

Czerwony szlak – o długości 60 kilometrów. Czerwony szlak przecinający gminę Sitkówka-Nowiny i Chęciny, na trasie którego znajdują się
przede wszystkim ważne atrakcje geologiczne i przyrodnicze. Na terenie
LGD „Perły Czarnej Nidy” prowadzi on w większości przez opisane już wcześniej miejsca w związku z czym nie opisujemy go tu szczegółowo, a jedynie
wskazujemy jego przebieg oraz ciekawsze miejsca na trasie lub jej pobliżu.
0 km Szczukowice – 2,4 km Jaworznia – 8,5 km Szewce (Kamieniołom Szewce) – 9,6 km Czerwona Góra (Kamieniołom Zygmuntówka (s. 68), urwisko
skalne, Jaskinia na Czerwonej Górze (s. 66) – 11,5 km Zelejowa (Rezerwat
Góra Zelejowa (s. 63)) – 13,9 km Chęciny Rynek – 17,0 km Podzamcze (Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (s. 60)) – 21 km Mosty – 27,6 km
Bolmin (Kościół p.w. NMP (s. 57) – 29,5 km Milechowy (rezerwat leśny (s. 65))
– 33,5 km Zajączków – 37,0 km Miedzianka (Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego, rezerwat Góra Miedzianka (s. 64)) – 38,9 km Bławatków – 41,5 km
Gałęzice – 45,7 km Zawada – 49,3 km Łaziska – 52,0 km Piekoszów – 54 km
Podzamcze Piekoszowskie – 57 km Szczukowice .

7

Zielony szlak – o długości 7,7 kilometrów. W gminie Sitkówka-Nowiny
prowadzi przez Pasmo Zelejowskie. Szlak ma duże walory krajoznawcze, prowadzi głównie drogami leśnymi dość kamienistymi. Doskonały dla
miłośników lekkiego MTB.

0,0 km
2,8 km
3,2 km
7,7 km

8

Zawada (pętla autobusowa).
Skiby (Jaskinia Piekło (s. 66).
Rezerwat Góra Żakowa (w pobliżu szlaku po prawej stronie).
Kamieniołom Szewce (s. 67).

Chęciny – Polichno – Miedzianka (rezerwat Góra Miedzianka) –
11,5‑kilometrowy szlak w gminie Chęciny.
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SZLAKI TEMATYCZNE
Trasy rowerowe to jednak nie wszystko. „Perły Czarnej Nidy” przecinają
cztery szlaki tematyczne, jest tu także szlak pancerny:

1

Szlak pancerny w gminie Morawica – upamiętnia bitwę pancerną, która miała miejsce na terenie gminy w styczniu 1945 r. Nie jest oznakowany w terenie, na mapie miejsca z nim związane zaznaczono czerwonymi
krzyżykami. Na szlaku znajdują się miejsca związane z bitwą, w tym: mogiły
wojenne i pozostałości umocnień oraz krzyże wykonane z różnych elementów uzbrojenia w miejscowościach: Łabędziów, Radomice, Chałupki, Zbrza,
Zaborze, Wola Morawicka, Nida, Lisów i Dębska Wola. W Morawicy przy zalewie planowane jest ustawienie tablicy z mapą ilustrującą lokalizację ww.
krzyży, a w Lisowie stanąć ma tablica ukazująca schematy przebiegu bitwy.
W lesie przy drodze Radomice-Łabędziów w 2020 r. odtworzone zostanie
stanowisko czołgu Pantera. Po obu stronach tej drogi i głębiej w lesie znajduje się ponad 50 zagłębień po stanowiskach czołgowych XVI Dywizji Pancernej, która miała za zadanie odeprzeć nadciągający pod koniec 1944 r.
Front Ukraiński.

2

Szlak Architektury Obronnej – dla miłośników historii i militariów, 510
km trasy przecinającej 39 obiektów obronnych, w tym na obszarze LGD:
Zamek Królewski w Chęcinach i Dwór Starostów Chęcińskich w Podzamczu.
Oznaczony jest kolorem czarnym, z charakterystycznym logo zawierającym
zarys roweru i zamku.
Trasa: Końskie – Modliszewice – Kazanów – Chełmce – Podzamcze Piekoszowskie – Jaskinia Raj – Chęciny – Podzamcze Chęcińskie – Bolmin – Małogoszcz – Sobków – Mokrsko – Imielno – Pińczów – Chroberz – Stradów
– Pełczyska – Wiślica – Szczaworyż – Stopnica – Rytwiany – Kurozwęki – Szydłów – Rembów – Ujazd – Konary-Kolonia – Ossolin – Samborzec – Sandomierz – Kichary – Międzygórz – Tudorów – Opatów – Ptkanów – Podgrodzie
– Ćmielów – Grzegorzowice – Dębno – Bodzentyn – Kielce.

Dwór Starostów Chęcińskich
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ŚCIEŻKI
DYDAKTYCZNO-PRZYRODNICZE
Na tych, którzy kochają piesze wędrówki przyrodnicze czekają ścieżki dydaktyczno-turystyczne i historyczne:

1

Nowińska Ścieżka Turystyczna – 7 km pętla na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, której początek i koniec wyznaczony
został przy leśniczówce w Szewcach. Na trasie znajduje się 9 przystanków
z tablicami z opisem wydarzeń historycznych i zagadnień przyrodniczych.
Trasę ścieżki wskazują drogowskazy.

2

Ścieżka przyrodniczo-leśna „Bilcza” – 1,5 km, ma kształt pętli z początkiem i końcem przy siedzibie leśnictwa Bilcza. Na trasie znajduje się
8 przystanków z opisem różnych zagadnień z zakresu gospodarki leśnej,
ochrony przyrody i środowiska leśnego.

Rezerwat Góra Rzepka z Kamieniołomem Korzecko i Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej

3

Kalwaria Świętokrzyska

Miejsca Mocy – 583 km trasy oznaczonej kolorem żółtym, wiodącej
przez świętokrzyskie miejsca kultu religijnego, sanktuaria maryjne
i inne ważne obiekty sakralne, takie jak: klasztor na Świętym Krzyżu, Pustelnię Złotego Lasu w Rytwianach, kolegiatę w Wiślicy, klasztor Cystersów
w Jędrzejowie i Wąchocku, katedrę Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
w Kielcach, a także – na terenie LGD – kościół pw. Narodzenia NMP z 1604 r.
w Bolminie z otaczanym kultem obrazem Matki Boskiej Bolmińskiej. Przebiega przez gminę Sitkówka-Nowiny i Chęciny, wskazuje również sposób
dotarcia do Kalwarii Świętokrzyskiej w Morawicy.
Trasa: Kielce – Podzamcze Piekoszowskie – Piekoszów – Rykoszyn – Szewce
– Bolmin – Małogoszcz – Lipnica – Podchojny – Wilanów – Jędrzejów – Skroniów – Warzyn II – Rakoszyn – Nagłowice – Kossów – Moskorzew – Dzierzgów
– Secemin – Czarnca – Włoszczowa – Kurzelów – Kluczewsko – Oleszno –
Słupia – Radoszyce – Jacentów (skrzyżowanie z drogą nr 74) – Sielpia Wielka
– Czarniecka Góra – Stąporków – Bliżyn – Skarżysko-Kamienna – Wąchock
– Wykus – Bronkowice – Radkowice – Kałków – Cząstków – Podchełmie –
Nowa Słupia – Zagościniec (skrzyżowanie z droga nr 74) – Stara Zbelutka
– Niedźwiedź – Bogoria –Jurkowice – Sulisławice – Osiek – Niekrasów –
Strzegom – Rytwiany – Wojnów – Beszowa – Zborówek – Pacanów – Wójcza
– Zborów – Solec-Zdrój – Wiślica – Chroberz – Młodzawy Małe – Pińczów
–Lipnik – Piotrkowice – Maleszowa – Morawica – Suków – Mójcza – Kielce.

3

Szlak spacerowo-pieszy „Ścieżka Mnicha” w Chęcinach– prowadzi śladami obiektów zabytkowych miasta, głównie sakralnych. Rozpoczyna
się na parkingu przy Klasztorze oo. Franciszkanów i następnie biegnie przez:
Niemczówkę, Klasztor Sióstr Bernardynek, aż do Kościoła parafialnego pw.
św. Bartłomieja.

TRASA KONNA
„Perły Czarnej Nidy” mają doskonałe warunki do uprawiania turystyki konnej. Przez obszar przebiega nawet fragment Świętokrzyskiego Szlaku Konnego PTTK, który prowadzi przez malownicze Góry Świętokrzyskie.

4

Południowa ściana Kamieniołomu Korzecko
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Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny- gratka dla miłośników przyrody i geologii. Niezwykłe jaskinie, kamieniołomy, jedyne w swoim rodzaju rezerwaty kryją w sobie tajemnice Gór Świętokrzyskich. Trasa łączy
wiele ścieżek tematycznych po obiektach przyrody nieożywionej i stanowiskach archeologicznych. Wiedzie przez Góry Świętokrzyskie, jednak największe skupisko atrakcji znajduje się na terenie gminy Chęciny. Tutaj szlak prowadzi przez: Rezerwat Jaskinia Raj, Kamieniołom Szewce (Sitkówka-Nowiny),
Rezerwat Góra Rzepka, Rezerwat Góra Zelejowa, Jaskinię Piekło i Rezerwat
Góra Miedzianka. Szlak jest oznakowany brązowymi tablicami drogowymi.

Park Wodny Perła jest częstym miejscem startu rajdów rowerowych
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5

Z napędem na wiosło
Kajakowy szlak AKTIV na rzekach
Czarna Nida i Bobrza

C

zarna Nida: Kuby Młyny – Brzegi (długość 37 km)
Bardzo ciekawy, zróżnicowany szlak. Dużo dzikich fragmentów, rzeka raz wije się i straszy przeszkodami, aby w innych
miejscach płynąć szeroko i leniwie. Na trasie trzy przenoski wokół młyńskich zastawek, bystrza, przewrócone drzewa. Ale też
dzikie ptactwo, cisza, bujna roślinność. Szlak jest oznakowany
znakami ostrzegawczymi (np. miejsca niebezpieczne, przenoski)
oraz informacyjnymi (kilometraż szlaku, odległości do kolejnych
punktów).

Czarna Nida, zwana dawniej Morawicą, rozpoczyna swój bieg obok Marzysza,
z połączenia Belnianki i Lubrzanki, natomiast w okolicach miejscowości Żerniki łączy się z Białą Nidą. Powstaje Nida, będąca lewobrzeżnym dopływem
Wisły. Czarna Nida liczy ok. 64 km, a powierzchnia jej dorzecza zajmuje ponad
1200 km2. Główne dopływy to Bobrza, Morawka i Chodcza. Rzeka na całej swej
długości zachowała naturalny charakter, meandrując swobodnie pośród pół,
łąk i lasów.

Odcinek Kuby Młyny – Morawica 9 km
(3,5-4 godz.)
Dzikszy, rzadziej wybierany odcinek rzeki. Raczej dla mniejszych grup, gdyż
rzeka przez większą jego część jest dosyć wąska, mocno zarośnięta, surowa.
Świetne miejsca do obserwacji przyrody.
Szlak Aktiw rozpoczyna się w miejscowości Kuby Młyny. Jadąc od
strony Bilczy na końcu wsi skręcamy delikatnie w prawo i po ok. 250
metrach drogą szutrową dojeżdżamy do miejsca wodowania kajaków.
Schodzimy na wodę przy stalowej kładce – tuż obok pozostałości po
dawnym młynie – i od razu przenosimy się do innego świata, ograniczonego niebem, wodą i gęstą roślinnością na obu brzegach, oddalonych od siebie o kilka metrów. Przez najbliższe kilometry to cały nasz
świat – Czarna Nida wije się pośród pól i łąk, częściowo zacieniona
drzewami przynoszącymi ulgę w słoneczne, letnie dni.
Pierwsza godzina spływu to niczym nie skażona, czysta przyroda.
Żadnego kontaktu z cywilizacją. Ten fragment wymaga jednak sporo skupienia, rzeka nie jest tutaj łatwa: sporo zatopionych drzew,
często niewidocznych na powierzchni, piaszczyste mielizny, żeremia
bobrów, żwawy nurt. Zalecana ostrożność.

0 km

Szlak można podzielić na trzy odcinki:
- Kuby Młyny – Morawica
- Morawica – Wolica
- Wolica – Brzegi
Opis szlaku dla średniego stanu wody, przy niskim możliwe fragmenty trudne do przepłynięcia ze względu na płycizny, przy wysokim zaś – szybszy nurt
i ukryte pod powierzchnią przeszkody.
Początek szlaku AKTIW w Kubach Młynach

Po około dwóch godzinach spływu charakter rzeki zmienia się diametralnie w miejscu, gdzie uchodzi do niej Chodcza. Nurt rozlewa
się szeroko, uspokaja, a jedyne przeszkody to teraz porastające powierzchnię wody rośliny.
Pierwsza przeszkoda nie do przepłynięcia to młyn wodny w Bieleckich Młynach. Przenoska (oznakowana) to niezbyt wygodne kilkanaście metrów przez kamienie i skałki, na lewą odnogę rzeki. Kilkaset
metrów leniwej, usianej zwalonymi drzewami odnogi, doprowadza
nas do równie powolnego głównego nurtu. Niektórzy płyną do młyna i tam przenoszą kajak prawą stroną. Jest to jednak teren prywatny
i takie rozwiązanie wymaga uzgodnienia z właścicielem.

6 km

7,1 km

Czarna Nida

38

39

Nieprzepływalna zastawka przy młynie w Bieleckich Młynach

8,3 km

8,8 km

Z lewej dopływ Morawki, której źródła znajdują się na podmokłych
łąkach wsi Holendry. Poniżej rzeka przepływa przez Lasy Włoszczowickie obfitujące w zabagnione tereny, a tuż przed ujściem do
Czarnej Nidy powstał na niej zbiornik rekreacyjno‑retencyjny o powierzchni ok. 7 ha. To dobre miejsce do kąpieli i wypoczynku.
Wkrótce na horyzoncie pojawia się Morawica. Najpierw po lewej
stronie widoczny jest kościół i wzgórze, na którym znajduje się Kalwaria Świętokrzyska oraz ruiny kaplicy Oraczewskich.
Po prawej betonowe nabrzeże, a za chwilę nieprzepływalna zastawka, pozostałość po dawnym młynie w Morawicy, obecnie to budynek
hotelu. Najlepiej podpłynąć do samej tamy i tam wyciągnąć kajaki.
To dobre miejsce na zakończenie spływu albo odpoczynek. Tuż obok
muszli koncertowej znajduje się zadaszona wiata – miejsce odpoczynku dla kajakarzy. Po lewej stronie kładka, a za nią bar szybkiej
obsługi, gdzie możemy bezpłatnie skorzystać z toalety. W pobliżu
sklepy, apteka, punkt informacji turystycznej, zabytkowy park dworski i oficyna dworska.

Miejsce postojowe dla kajakarzy w Morawicy
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Czarna Nida w pigułce – na trasie dzika natura, budowle hydrotechniczne, naturalne przeszkody. Na szlaku nie będą nudzić się
nawet doświadczeni kajakarze. Dla początkujących zaś będzie to
z pewnością bardzo emocjonujący dzień! Możliwe postoje i kąpiele,
a także wcześniejsze zakończenie spływu np. w Ostrowie (11,2 km)

.RSDOQLD:DSLHQLD
ķ0RUDZLFDĵ6$

&KPLHOQLFNR6]\GïRZVNL
OChK
Cmentarzysko

22

2b

Podkielecki
OChK

10,5

'ÚEVNLH
Chojny

0

Natura 2000 G. Tarnowo
2VWRMD
278
6RENRZVNR
-Korytnicka

na

r

0

&KHïVWöZ:RMGD

23

250

23

1,7

Cza

12,8

&KDïXSNL
=EU]DñVNLH

.60RUDYLD

Odcinek Morawica – Wolica 16 km
(5 godz.)

Kalwaria
¥ZLÚWRNU]\VND

UMiG
8,8

Natura 2000
Dolina Czarnej Nidy

0

0ï\Q
ze spichlerzem

MORAWICA

12,0

25

Bieleckie
0ï\Q\

250

NIDA

*1LG]LDñVND
273
Podkielecki

Miejsce wodowania kajaków w Morawicy

Pajlepsze miejsce do wodowania kajaków znajduje się pod mostem
na prawej odnodze.Po kilkuset metrach kończą się zabudowania
Morawicy, a rzeka odzyskuje dziki charakter, tyle że toczy swe wody
w cieniu rzucanym przez Górę Wojdzińską.

9 km

Przez kilkanaście minut towarzyszą nam rytmiczne techno-dźwięki
z Kopalni Wapienia Morawica. Ten odcinek rzeki jest przełomowy 10,5 km
pomiędzy Nidziańską i Wojdzińską Górą – dno staje się kamieniste,
pojawiają się bystrza. Będą się pojawiać przez kolejne kilka kilometrów – ważne, by pokonywać je pewne, zgodnie z kierunkiem
nurtu, omijając największe kamienie i nie dając się odwrócić wartkiej wodzie bokiem. Kto nie czuje się na siłach, powinien przebyć
przeszkodę pieszo, przy brzegu, najlepiej puszczając kajak przed
sobą na lince – na szczęście bystrza nie są głębokie.
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Duże kamienie w nurcie na 12,2 km
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12 km

Pa chwilę krajobraz się zmienia – pojawiają się sosny porastające
wysokie, piaszczyste brzegi. Po kilku minutach kolejna zmiana –
rzeka rozlewa się szerzej, wracają drzewa liściaste i gęste zarośla
uniemożliwiające przybijanie do brzegu.

12,2 km Uwaga! Niebezpieczne bystrze z dużymi kamieniami.
Po około 1h 15 min od Morawicy – most kolejowy. Pod mostem

12,8 km płytkie bystrze, a za mostem ładna łąka z piaszczystą plażą i dogod-

nym dojazdem. Od mostu rzeka płynie dosyć szeroko i dostojnie,
przyspieszając jednak gwałtownie na bystrzach, zwykle położonych
w miejscu starych brodów. Dawne zjazdy do wody mogą posłużyć
jako dogodne punkty postojowe. Tak przez kilka kilometrów wzdłuż
rozciągniętej na prawym brzegu rzeki miejscowości Nida.
Za mostem drogowym w Ostrowie nurt przyspiesza, a rze-

20,2 km ka wije się wśród łąk i pól aż do kolejnego mostu, tym razem
kolejowego.

Tutaj rozlewisko, a na jego końcu wybieramy lewą odnogę rzeki

23,8 km zwaną Młynówką. To nią prowadzi szlak, prawa zaś płynie do uj-

ścia Bobrzy. Parę kilometrów dalej obie odnogi połączą się znów
ze sobą.
Kolejny obowiązkowy przystanek to Wolica – stary, kamienny bu-

25,0 km dynek młyna jest uroczy, choć niestety częściowo w ruinie. W kilku
pomieszczeniach działa jednak elektrownia wodna, uwagę zwracają
stare koła młyńskie oparte o ścianę oraz ciekawy mechanizm napędzający turbinę – widoczna dobrze wielka, stalowa śruba, niczym
w gigantycznym młynku, wprawiana w ruch przez spiętrzoną wodę.
Wygodna przenoska lewym brzegiem, ok. 100 metrów. To również
dogodne miejsce do zakończenia spływu (z Morawicy ok. 5 godzin)
lub rozpoczęcie odcinka do Tokarni (ok. 8 km, 2,5 godz.).

Odcinek Wolica – Brzegi 12 km
(4 godz.)
Bardzo zróżnicowany odcinek. Choć samego płynięcia jest na pół
dnia, to emocji z pewnością nie zabraknie – od wymagających dużego skupienia bystrzy po zapewniające czas na kontemplację spokojnych fragmentów szeroko rozlanej, leniwej rzeki. Kilka godzin
można przeznaczyć również na zwiedzanie skansenu w Tokarni.
Startujemy z lewego brzegu rzeki tuż za młynem.

25,0 km

Kilkaset metrów za Wolicą zaczyna się być może najtrudniejszy odcinek szlaku: rzeka mocno przyspiesza, pojawiają się bystrza, gwał- 25,5 km
towne zakręty, zwalone drzewa. Trudno obejść przeszkody z uwagi
na często bujną roślinność na brzegach, a ich przepłynięcie wymaga
pewnego doświadczenia kajakarskiego lub sporej dozy szczęścia.

Chwile napięcia rzeka wynagradza kolejną zmianą – do nurtu dołącza
prawa odnoga Czarnej Nidy, zasilona dodatkowo wodą niesioną przez 26,0 km
Bobrzę, z którą połączyła się po drodze. Odtąd wody toczą się wolno,
szeroko, majestatycznie niemal. Nie można jednak tracić czujności,
gdyż pod wodą co i rusz pojawiają się niebezpieczne pnie zwalonych
drzew i kamienie, zdarzają się płycizny oraz kolejne przyspieszające
bicie serca bystrza, łatwiejsze jednak do pokonania, niż te położone
za młynem w Wolicy. Ostatnie kilometry przed trasą S7 rzeka jest dzika, pełno na niej wodnego ptactwa, drzewa i oczerety gęsto porastają
oba brzegi. O czającej się w pobliżu cywilizacji nie pozwala zapomnieć
jedynie wzmagający się z każdym pociągnięciem wiosła szum drogi
ekspresowej, którą kajakarze zobaczą dopiero pół godziny później.
Chwilę wcześniej na horyzoncie pojawiają się wzniesienia Gór Świętokrzyskich z Grzywami Korzeczkowskimi w roli głównej.
Po około godzinie od wypłynięcia z Wolicy rzeka przepływa pod monumentalnym wiaduktem trasy S7. Wciąż jest tu szeroka i spokojna, 28,6 km
a kaczki, zimorodki i czaple siwe zdają się nie zwracać uwagi na hałas, który emitują przejeżdżające kilkanaście metrów wyżej tiry.
Kwadrans dalej most na „starej siódemce” w Tokarni jest niski, 29,9 km
dużo mniej ruchliwy, za to bystrze pod nim gwarantuje niezwykle

44

Jedno z bystrz w Nidzie

Spływy kajakowe to pełny relaks
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Pod mostem na starej siódemce jest niebezpieczne bystrze

emocjonujące płyniecie. Duże kamienie i szybki nurt są raczej dla doświadczonych kajakarzy (jeśli przepłynąć, to pomiędzy podporami, bliżej
lewej strony). Ostrożniejsi powinni przebyć przeszkodę z prawej strony,
przeciągając kajak. Zaraz za mostem, z tej samej strony, łąka umożliwia
wygodny odpoczynek, można też dojechać autem, aby rozpocząć czy zakończyć spływ. Rzeka wraca do swego łagodnego oblicza, sunąc szeroko
i nieśpiesznie wśród łąk i sosnowych lasów malowniczo rosnących na
wysokich skarpach lub istnych ścian sitowi. Najlepszym bez wątpienia
miejscem do postoju na tym odcinku jest oznakowany biwak w Tokarni
na lewym brzegu.

33 km

Na olbrzymiej łące pod lasem można rozbić namiot, zapalić ognisko czy
skryć się pod wiatą. Skorzystać z toalety i kosza na śmieci. A najlepiej –
poświęcić kilka godzin na zwiedzanie w położonym nieopodal skansenie.
Park Etnograficzny w Tokarni jest opiekunem biwaku, jego pracownicy
pobierają niewielkie opłaty za dłuższy postój czy rozpalenie ogniska (należy zgłosić przybycie przez telefon, numery na tablicy informacyjnej).
Sporo powalonych drzew dalej dwie Nidy – Czarna i Biała – łączą

36,0 km swoje wody na wysokości wsi Żerniki. Odtąd koryto robi się dwa razy

szersze, z przeszkód pozostają już tylko niewielkie zarośnięte wysepki
i płycizny, a kolejny kilometr dalej, po prawej stronie – pokazuje się
plaża gminna w Brzegach. To dogodne miejsce na zakończenie spływu. Na zmęczonych turystów czeka piaszczysta plaża i wiata, a na tych,
którzy wciąż mają siły – boiska sportowe i możliwość kąpieli.

37,0 km Koniec
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Miejsce postojowe na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni

B

obrza: Trzcianki – Lipowica/Tokarnia (11,2/16,7 km)
Trudny i mniej uczęszczany szlak kajakowy, prowadzący początkowo przez tereny przemysłowe, a kończący się na Czarnej
Nidzie, której to Bobrza jest najdłuższym dopływem. Sporo przenoszenia, ale też piękne, dzikie fragmenty. Możliwe, że na całym
szlaku nie zobaczymy żywej duszy.

Opis szlaku dla średniego stanu wody, przy niskim możliwe fragmenty trudne do przepłynięcia ze względu na płycizny, przy wysokim
zaś – szybszy nurt i ukryte pod powierzchnią przeszkody.
Startujemy w miejscowości Trzcianki, nieopodal stacji kolejowej
Sitkówka-Nowiny. Dojazd po polnej drodze, tablica informacyjna. 0,0 km
Początek spływu to niesamowity melanż dzikiej przyrody z przemysłowym podkładem dźwiękowym dobiegającym z okolicznych
zakładów produkcyjnych. Prowadzi pośród wysokich, często błotnistych brzegów pokrytych bujną roślinnością. Rzeka płynie tu wąskim, kilkumetrowym korytem.
Pierwszą przeszkodą, którą napotkamy po ok. pół godzinie od startu, są betonowe płyty tworzące nieprzyjemne bystrze. Chwilę później wpływamy w prawdziwy tunel wysokich na kilka metrów roślin
wodnych, a szlak zwęża się tak, że ciężko swobodnie wiosłować.

1,0 km

Betonowe płyty na 1 km

Ciekawie robi się na wysokości Kowali. Około stu metrów dna rzeki zasłane jest kamieniami (miejsce oznakowane) – nie do przepłynięcia! To pozostałości po budowli spiętrzającej wodę, bowiem
zaraz po lewej stronie pojawi się stary młyn. Konieczna przenoska
lewym brzegiem lub spławienie kajaka, obowiązkowo w odpowiednim obuwiu, by nie zranić się o kamienie. Uwaga na głębokie
miejsca.
Niedługo, tuż przed mostem kolejowym do Cementowni Nowiny, przenoska: na drodze staje zastawka w postaci opuszczonej,

1,5 km

2,0 km
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Dno usiane kamieniami w Kowali na 1,5 km

żelbetowej konstrukcji. Gęste zarośla i pozostałości przemysłowych budowli nie pozwalają na łatwe lądowanie, dlatego najprościej będzie dopłynąć do samej przeszkody z lewej strony i przerzucić sprzęt przez niewysoki betonowy murek na drugą stronę,
do spokojnej w tym miejscu rzeki. Za mostem, po około godzinie
spływu, definitywnie kończy się postindustrialny klimat, a zaczyna
kraina Matki Natury

3,4 km
3,8 km

4,8 km

Kwadrans później kolejne bystrze. Bezpieczniej spławić się po prawej stronie, ewentualnie ryzykować spłynięcie po lewej.
Po około godzinie od kolejowego – most na drodze surowcowej,
kktórą transportuje się urobek z kopalni do cementowni. Po obu
stronach mostu powalone drzewa, w dwóch przypadkach da się
przecisnąć kajakiem pośród gałęzi, ale przynajmniej raz trzeba będzie przerzucać się nad pniem. Po około kilometrze nasz spokój
dźwiękami potężnych maszyn mąci na jakiś czas kopalnia dolomitu.
Mostek z podkładów torowych. Tuż przed nim po prawej prostopadły duży nasyp, który w dawnych czasach spiętrzał wodę. W tym
miejscu znajdowała się bowiem kuźnica i huta ołowiu. W 1778
prawdopodobnie w miejscu kuźnicy był młyn zbożowy. Od 1823
roku działała tu fabryka papieru, a w chwili wybuchu powstania
listopadowego uruchomiono szlifiernię luf karabinowych, którą

Bystrze na 7 km
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Szlak Bobrzy na wysokości Lipowicy

zdemontowano po powstaniu. W czasie II Wojny Światowej Niemcy wysadzili pozostałości po zakładach.
Rzeka płynie spokojnie wśród łąk aż do mostu drogowego w Radkowicach (ok. 3 godz. od Trzcianek). Zanim do niego jednak dotrzemy,
kolejna przeszkoda do pokonania – bystrze z dużymi kamieniami
i szybkim nurtem. Najłatwiej przejść je przeciągając kajak przez jedną z nieczynnych, żelbetowych zastawek (pozostałości po młynie),
do których dopływa się po lewej stronie zaraz przed bystrzem. To
bardzo ładny, dziki odcinek Bobrzy, ale za mostem (gdzie można
rozpocząć lub zakończyć spływ), robi się jeszcze ciekawiej. Gdy po
lewej stronie pojawi się na chwilę linia kolejowa to znak, że zaraz
zanurzymy się na półtorej godziny w krainie łąk, mając po prawej
ręce niewidoczną i niesłyszalną wieś Lipowica. Sprzed dziobu uciekają stada kaczek, pojawiają się zimorodki i czaple siwe, a w wysokich piaszczystych skarpach gniazdują jaskółki brzegówki. Wspaniały
fragment rzeki, marzenie kajakarza!
W pewnym momencie, na wysokości przysiółka Lurowizna, nieużywany bród zbudowany z betonowych płyt – trzeba wysiąść i przeciągnąć kajaki przez przeszkodę. Gdyby wyjść brodem na lewy brzeg –
kawałek dalej ruiny dworu folwarcznego Osieckich z kapliczką.

7,0 km

9,3 km

Niecały kilometr dalej możliwość odpoczynku na niewielkiej piaszczystej „plaży“ na południowym końcu Lipowicy. Możliwy też do- 11,2 km
jazd autem i zakończenie w tym miejscu spływu. Uwaga – miejsce
nie jest oznaczone i łatwo można je ominąć! Jeśli popłyniemy dalej
czeka nas trudna przeprawa przez bystrze, dodatkowo położone na
zakręcie, z drzewami w nurcie. Zarośnięte brzegi nie dają wielkiego
wyboru – trzeba ostrożnie pokonać je brodząc w rwącej wodzie,
najlepiej przy brzegu. Niebezpieczne, ale i piękne miejsce.
Ujścia do prawej odnogi Czarnej Nidy możemy nawet nie zauważyć
zaaferowani niedawną przeszkodą. Dopiero kilkaset metrów dalej 11,7 km
rzeka rozlewa się bowiem szerzej. Na przebycie tego fragmentu
Bobrzy potrzeba ok. 5 godzin.
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Spokojny odcinek pośród łąk, z niewidocznym po prawej stronie

12,8 km zbiornikiem Lipowica, doprowadza nas do miejsca, gdzie połączone

wody Bobrzy i prawej odnogi Czarnej Nidy łączą się z lewą odnogą
tej rzeki, tak zwaną Młynówką. To nią prowadzi szlak kajakowy i do
mostu samochodowego w Tokarni nie ma możliwości zakończenia
spływu. Od startu w Trzciankach oznacza to około 7 godzin, które
16,7 km należy przeznaczyć na wiosłowanie i pokonywanie przeszkód.

koniec

Kajakarstwo to świetny sposób na spędzanie czasu w otoczeniu przyrody,
często zaskakująco dzikiej, jak na bliskość otaczającej rzeki cywilizacji. To,
co widzimy z kajaka, wygląda zupełnie inaczej, niż to, co moglibyśmy zobaczyć z położonej sto metrów dalej szosy. Musimy jednak pamiętać, że to my
jesteśmy gośćmi w świecie roślin i zwierząt. Warto przestrzegać zatem kilku
– dla większości zapewne oczywistych – zasad:
» wszystkie śmieci zabieramy ze sobą
» nie hałasujemy bez potrzeby (ciche wypłynięcie zza zakrętu rzeki nieraz
nagrodzi nas widokiem kaczej rodziny czy zimorodka siedzącego na wystającej z wody gałęzi)
» nie zbliżamy się zbytnio do ptactwa wodnego, zwłaszcza gniazdującego
czy pływającego z młodymi
» korzystamy z istniejących miejsc postojowych, zwłaszcza jeśli pływamy
większymi grupami
Warto pamiętać, że nawet nowoczesne, stabilne kajaki mogą się wywrócić!
Najłatwiej o to, gdy nieuważny kajakarz pozwoli, by prąd wody obrócił go
bokiem do nurtu przy przeszkodzie (np. zwalonym pniu, sterczącej tuż pod
wodą gałęzi czy kamieniu). Płynąca wartko woda – a zwykle przy przeszkodach nurt przyspiesza! – zaczyna wlewać się wtedy na pokład. Kończy się to
zwykle nabraniem wody, albo – w przypadku niedoświadczonych kajakarzy,
którzy mogą wpaść w panikę – przewróceniem kajaka. Warto pamiętać: jeśli
nurt przyciśnie nas do przeszkody – pochylamy się zawsze w jej stronę, aby
zapobiec nabraniu wody!
Gdy zdarzy się wywrotka – na początku ratujemy ludzi. Warto pamiętać,
że kamizelki asekuracyjne spełnią swoje zadanie tylko wtedy, gdy są założone i poprawnie zapięte, a nie służą jako poduszki! Warto utrzymać w rękach wiosło – może pomóc w wydostaniu się na brzeg, a nurt nie porwie go
w nieznane. Sam kajak daleko nie odpłynie, zwłaszcza gdy nabierze wody.
Warto pamiętać, by podczas spływów grupowych zachowywać odstępy,
zwłaszcza w trudniejszych miejscach! Gdy prąd nagle przyspiesza i wyrzuca
kolejne kajaki na przeszkody – nietrudno o wywrotkę, a same przeprawy
(np. przez zwalone pnie) znacznie się wydłużają. Warto natomiast współpracować podczas przenosek, pomagając słabszym załogom przenosić czy
wodować kajaki.
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Worki wodoszczelne pełnią dwojaką rolę – nie tylko nie pozwalają naszym
rzeczom zatonąć, ale także zachowują je suchymi. Nie ma to jak po wywrotce – i wybraniu wody z kajaka – założyć ciepłe, suche ubranie. Oczywiście

w gorące letnie dni to nie jest problem, ale zawsze warto mieć ze sobą
szczelne worki, choćby na telefon, klucze do samochodu czy inne drobiazgi,
które w przeciwnym wypadku zatoną lub odpłyną z nurtem.
Buty wodne to jedyny być może element wyposażenia, którego zakup warto rozważyć przed najkrótszym nawet spływem. Chronią one stopy przed
ostrymi kamieniami, korzeniami czy kawałkami szkła, a przy okazji zapewniają świetną przyczepność w mokrych miejscach – przy przenoskach czy
wysiadaniu na brzeg. Nie należy ich ściągać przez cały spływ, mogą nam
bowiem uratować stopy w czasie wywrotki.
W czasie płynięcia – zwłaszcza gdy wiosłują niedoświadczone osoby – w kajaku będzie mokro. Woda spływa po wiosłach, każde wsiadanie czy przenoska
to woda spływająca ze stóp. W ciepłe dni warto mieć lekkie, szybkoschnące
ubrania (świetnie sprawdzają się syntetyczne koszulki i spodenki do biegania), a w chłodniejsze – coś wodoodpornego. Słabo sprawdza się bawełna,
która chłonie wodę i wolno schnie.
Jeśli płyniemy z dziećmi trzeba pomyśleć o atrakcjach, by się nie nudziły:
przekąskach, zabawkach, „wędkach” do zanurzania w wodzie, pływających
zabawkach na sznurkach. Przydadzą się ubrania na zmianę oraz ręcznik, bo
kąpiele są zwykle nieuniknione. W zimne dni – gumowce.
Wypożyczalnie nie mają problemu z pływającymi w kajakach psami. Warpicie i najlepiej
jedzenie
to dodatkowe
zabrać zwierzakowi
jakieś legowisko,
z taniej karimaty lub poubranie
(na wodzie może być gorąco;
(w tym przeciwdeszczowe
nawet
podczas
kilkugodzinnego
spływu kamizelki
dobnego,
nie chłonącego
wody materiału.
Można
kupić
specjalne
i przeciwsłoneczne,
stroje kąpielowe)
miło jest urządzić
piknik;
alkohol
natomiast warto
zachować na ognisko po zakończeniu)
asekuracyjne dla worki
zwierząt,
ale
większość
psów
umie
pływać
i wystarczy, gdy
wodoszczelne
(można zwykle wypożyczyć
z kajakiem)
mają na sobie szelkirazem
– można
im wtedy pomóc we wsiadaniu
na pokład czy
podręczna
apteczka
bezproblemowo wyłowić z wody nie dusząc obrożą. Do tego miska na wodę,
kamizelki asekuracyjne
zapewniane przez
przekąski, może
gdyby mocno świeciło słońce
butyparasol,
wodne

papier toaletowy
i mała łopatka

Krótka
lista
wyposażenia
na spływ
jednodniowy:

środki przeciwko
komarom i kremy
z filtrem UV (obie rzeczy
można zastąpić
przewiewnym ubraniem
z długimi rękawkami
i nogawkami)
mapa, najlepiej
w wodoszczelnym mapniku
(można w nim schować
również telefon, przez folię
mapnika powinny działać nawet
funkcje dotykowe smartfonów)

wypożyczalnie (dobrze dobrane
rozmiarem,
zwłaszcza dla dzieci!)

kilkumetrowa lina
(do spławiania kajaka
przez bystrza
oraz cumowania)

worki na śmieci

1

czerpak i gąbka
do wybierania wody
(zwykle zapewniane przez
wypożyczalnie, warto zapytać)
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Zwiedzać, odkrywać, przeżywać
Atrakcje przyrodnicze, zabytki i propozycje
spędzania wolnego czasu

„Perły Czarnej Nidy” skrywają wiele skarbów, tajemnic i legend.
Natura i kultura przenikają się wzajemnie, tworząc unikalny krajobraz historyczno-kulturowy. Rejon ten to przede wszystkim raj
dla miłośników Ziemi – geologów, paleontologów, kolekcjonerów minerałów i skamieniałości. Na odkrycie czeka wiele obszarów prawnie chronionych, w tym Piekło i Raj. Tak, tak, to właśnie
tutaj można dosłownie pójść do Piekła (a nawet dwóch różnych
Piekieł!) i do Raju. Wiedzieliście? Pewnie nie. Nie brakuje tutaj
również ciekawych obiektów zabytkowych, muzeów i centrów
naukowo-edukacyjnych, a także atrakcji pełniących funkcje rekreacyjne.
Różnorodność oraz symbioza kultury i przyrody to zdecydowane
wyróżniki tego obszaru. Poznajcie je sami, zwiedzajcie, odkrywajcie, doświadczajcie wszystkiego, co „Perły” mają do zaoferowania. Zapraszamy na długą wędrówkę, na trasie której znajdziecie przepiękne kościoły, niezwykłe ruiny, malowniczy zamek,
unikatowe jaskinie, cudowne krajobrazy, doskonałe miejsca rekreacyjne, a nawet… centrum naukowo-badawcze wybudowane
gdzie? Na dnie kamieniołomu! Niezwykłe, prawda?

ZABYTKI
Zamek Królewski w Chęcinach – malownicza panorama Gór Świętokrzyskich
z charakterystyczną średniowieczną warownią, to w Polsce jeden z bardziej
popularnych widoków. Zamek został wzniesiony na Górze Zamkowej na przełomie XIII i XIV wieku. Ten ośrodek władzy książęcej i królewskiej pełnił ważną
rolę, odbywały się tutaj zjazdy rycerstwa i szlachty, zdeponowany był w nim
także skarbiec koronny i skarbiec archidiecezji gnieźnieńskiej. W 1331 roku
odbył się na nim zwołany przez Władysława Łokietka „Pierwszy Zjazd Ziem
Polskich”, na którym zdecydowano o przystąpieniu do wojny z Krzyżakami.

Pokaz tańców dawnych na Zamku w Chęcinach
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Wydarzenie to uznawane jest za początek parlamentaryzmu w Polsce. Warownia była wielokrotnie rozbudowywana, między innymi za panowania Jagiellonów. Kres jej świetności przypadł na XVI i XVII wiek, ostatecznie opustoszała w 1707 roku. Ruiny zamku doczekały się rewitalizacji dopiero po
II Wojnie Światowej. W dzisiejszej odsłonie Zamek Królewski w Chęcinach
otwarto w 2015 roku, po trwających ponad 2 lata pracach rewitalizacyjnych.
Niewątpliwie jest on obecnie jedną z największych atrakcji turystycznych
województwa świętokrzyskiego. Potężne baszty dominują nad całą okolicą.
Z punktu widokowego we wschodniej wieży zamku przy dobrej pogodzie
widać nawet wierzchołki Tatr. Wieczorami zamek oświetla przepiękna iluminacja. Chęcińską warownię można zwiedzać indywidualnie lub z przewodnikiem. W sezonie organizowane są Noce na Zamku – wyjątkowa cykliczna
impreza z widowiskowym pokazem ognia, tańcami, walkami rycerskimi i legendarną Białą Damą.
A Biuro Zamku: ul. Małogoska 7, 26-060 Chęciny
B 41 3080048, C biuro@zamek.checiny.pl, www.zamek.checiny.pl
Kościół pw. św. Bartłomieja w Chęcinach – wzniesiony na zamkowym wzgórzu, prawdopodobnie wraz z lokacją miasta na początku XIV wieku. Legenda
mówi, że był on połączony z zamkiem podziemnym przejściem. Do dzisiaj
zachował się jego gotycki charakter. Na uwagę zasługują: wczesnobarokowy ołtarz główny z wymiennymi obrazami św. Anny i św. Bartłomieja, późnorenesansowe stalle z połowy XVII wieku przedstawiające sceny z życia św.
Franciszka oraz znajdująca się przy prezbiterium renesansowa kaplica Trzech
Króli ufundowana w 1614 roku przez wójta chęcińskiego Kacpra Fodygę. W jej
krypcie spoczywają szczątki rodziny Fodygów.
A Kościół pw. św. Bartłomieja,ul. Radkowska 4, 26-060 Chęciny
B 41 3151031, C www.parafiacheciny.pl
Klasztor Ojców Franciszkanów w Chęcinach – ufundowany w 1368 roku przez
Kazimierza Wielkiego. W latach 1817–1927 na mocy dekretu cara Aleksandra
I pełnił rolę więzienia. Później był siedzibą sądu grodzkiego, szkoły, w czasie
II wojny światowej zajmowało go wojsko niemieckie, a po wojnie szkoła.
W latach 60. XX wieku został przeznaczony na cele turystyczne, urządzono w nim pokoje hotelowe, a nawet restaurację. Funkcje kościelne zostały

Kościół pw. Świętego Bartłomieja w Chęcinach
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Klasztor Ojców Franciszkanów w Chęcinach

przywrócone dopiero w 1991 roku. Mimo burzliwych dziejów, w jego wnętrzach zachowały się kolebkowo-krzyżowe sklepienia z XVII wieku, a w przyklasztornym kościele pozostałości polichromii z XV wieku.
A Klasztor Ojców Franciszkanów, ul. Franciszkańska 10, 26-060 Chęciny,
B tel. 41 3151069,
C checiny@franciszkanie.pl, www.checiny.franciszkanie.pl
Klasztor Sióstr Bernardynek w Chęcinach – ufundowany w 1643 roku wczesnobarokowy kościół pw. św. Marii Magdaleny, budynek klasztoru został pozbawiony cech stylowych. We wnętrzu świątyni podziwiać można pięć ołtarzy, obrazy
i rzeźby pochodzące z drugiej połowy XVII wieku, a także organy z XVIII wieku.
A Klasztor Sióstr Bernardynek, ul. Małogoska 11, 26-060 Chęciny
B 41 3151067 C e-mail: poczta@bernardynki.pl, www.bernardynki.pl
Kościół pw. św. Stanisława Męczennika w Starochęcinach – niewielki barokowy kościółek wzniesiony pod koniec XVII wieku. Jako jeden z niewielu
w regionie wybudowany na planie krzyża greckiego.
A Kościół pw. św. Stanisława Męczennika,
Starochęciny 43, 26-060 Chęciny B 41 3151682

Klasztor Sióstr Bernardynek w Chęcinach
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Kościół pw. św. Mikołaja Biskupa w Lisowie

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bolminie – pierwotnie
znajdowała się tu drewniana świątynia pw. Trójcy Świętej, Narodzenia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja, zbudowana w 1474 roku. Obecny kościół
murowany ufundowany przez Jana Brzeskiego, wzniesiony w 1604 roku, rozbudowany na początku XX wieku.
A ul. Szewska 28, 26-052 Nowiny Bolmin 58, 26-060 Chęciny,
B tel. 41 315 72 14
Kościół pw. św. Mikołaja Biskupa w Lisowie – tutejsza parafia, początkowo
pw. św. Andrzeja była erygowana w 1119 roku. Wówczas istniał tu kościół
drewniany. Obecny, murowany z XVI wieku, odbudowany po pożarze w 1746
roku. Został powiększony w latach 1912–1913 i częściowo uszkodzony w 1945
roku. Do naszych czasów ze starego kościoła zachowała się kaplica św. Barbary z 1645 roku, w której spoczywają szczątki rodu Krasińskich.
A Kościół pw. św. Mikołaja Biskupa w Lisowie,
ul. Kościelna 11, 26-026 Morawica
B 41 3549005, 504296192
C www.lisow.kielce.opoka.org.pl

„Niemczówka” w Chęcinach
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Synagoga w Chęcinach

Kościół pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach – późnorenesansowy z połowy XVII wieku, rozbudowany w 1870 roku w stylu barokowym. Ochroną
objęty jest także przykościelny cmentarz i plebania z XIX wieku.
A Kościół pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach,
ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica
B 41 3114259 C e-mail: kontakt@parafia.brzeziny.org.pl,
www.parafia.brzeziny.org.pl
Synagoga – wzniesiona po 1638 roku i kirkut zlokalizowany na północno-wschodnim stoku Góry Zamkowej z zachowanymi macewami. Synagoga stanowi własność Gminy i Miasta Chęciny, w planach jest remont i udostępnienie budynku, jako Centrum Kultury Żydowskiej, prawdopodobnie w 2021 roku.
A Synagoga, ul. Długa 21, 26-060 Chęciny
„Niemczówka” – położona 15 minut drogi od chęcińskiego zamku, renesansowa kamienica z 1570 roku, w której mieści się Centrum Informacji
Turystycznej. Znajdują się tu Zbrojownia, Podziemia z makietą Zamku Królewskiego w Chęcinach i Galerią. Organizowane są wydarzenia kulturalne,
warsztaty i lekcje tematyczne.
A Kamienica „Niemczówka” (Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej),
ul. Małogoska 7, 26-060 Chęciny, B 413151829

W tym miejscu znajdowało się Grodzisko w Zgórsku

Zabytkowy Park Dworski w Morawicy – założenie parkowe z XIX wieku, niedawno zrewitalizowane, miejsce wypoczynku i spotkań mieszkańców i turystów, wizytówka gminy. Park stanowił otoczenie majątku rodziny Oraczewskich. W głębi, na wzgórzu znajdował się dwór, dziś odwzorowano tam jego
prawdopodobny plan. Na terenie parku znajduje się odnowiona zabytkowa
oficyna dworska, w której obecnie mieści się między innymi sala ślubów
Urzędu Stanu Cywilnego.
A Park Dworski, ul. Złota, 26-026 Morawica
Kalwaria Świętokrzyska w Morawicy – została wzniesiona na malowniczym
przykościelnym wzgórzu. Stanowi ją 15 stacji drogi krzyżowej oraz
zachowane ruiny kaplicy Oraczewskich z XIX wieku.
A Kalwaria Świętokrzyska, ul. Spacerowa 6, 26-026 Morawica
B 41 3114220 C www.parafiamorawica.pl
Park Dworski przy Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku – założony w XIX
wieku, jedyny zabytek na terenie gminy Sitkówka-Nowiny.
A Park dworski w Zgórsku, ul. Szewska 28, 26-052 Nowiny
Grodzisko w Zgórsku – położone w wąwozie za Domem Pomocy Społecznej
to wczesnośredniowieczny obiekt obronny. Został odkryty w 2017 r., obecnie trwają badania archeologiczne na jego terenie.
Poza wyżej wymienionymi, poszukiwacze obiektów wpisanych do ewidencji
zabytków powinni także zobaczyć:
h ruiny renesansowego dworu w Bolminie,
h XIX-wieczną drewnianą kuźnię w Korzecku (w rękach prywatnych),
h dworzec kolejowy w Wolicy,
h murowaną karczmę z zespołu zajazdu z 1860 roku w Dębskiej Woli,
h ruiny dworu z II poł. XIX wieku, a także pozostałości parku dworskiego
w Drochowie Dolnym.

Zabytkowy Park Dworski w Morawicy
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Park Etnograficzny w Tokarni

MUZEA I CENTRA EDUKACYJNO-NAUKOWE
Park Etnograficzny w Tokarni – jest częścią Muzeum Wsi Kieleckiej. Przenosi
w czas i klimat wsi i miasteczek z XIX wieku, daje możliwość odbycia niezwykłej lekcji kultury ludowej i tradycji. Na wolnym powietrzu zgromadzono tu
84 obiekty, w tym między innymi wiejskie zagrody, chałupy, kościoły, zabudowania gospodarcze, karczmy i wiatraki. Niewątpliwie atrakcją jest możliwość spędzenia nocy w zbudowanym w 1914 roku ośmioraku z Rudy Pilczyckiej, w którym urządzono pokoje o wysokim standardzie. Skansen słynie
z organizowanego cyklicznie Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego,
który tworzy niezwykły klimat wioski z XIX wieku.
A Park Etnograficzny w Tokarni, Tokarnia 303, 26-060 Chęciny
B 41 3154171, 519467107 C e-mail: skansen@mwk.com.pl, www.mwk.com.pl
Centrum Nauki Leonardo da Vinci – to niezwykły punkt na turystycznej
mapie Woj. Świętokrzyskiego przeznaczony do aktywnego i inspirującego wypoczynku oraz idealne miejsce dla rodzin z dziećmi, grup szkolnych
i aktywnych seniorów. Główną ideą działania Centrum jest wzbudzanie zainteresowania wśród zwiedzających naukami przyrodniczymi poprzez działania edukacyjne okraszone wyśmienitą zabawą!
A Centrum Nauki Leonarda da Vinci, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny
A 609290121 C e-mail: rezerwacje@rcnt.pl, www.cndavinci.pl

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Korzecku

Centrum Neandertalczyka – zaprasza w swoje progi zaraz obok najsłynniejszej i najpiękniejszej jaskini w Polsce – Jaskini Raj. Cztery sale tematyczne
w specjalnej sferycznej kapsule prowadzą nas przez epokę lodowcową, pokazując życie człowieka neandertalskiego. W pamięć zapadnie nam tu nie tylko
naturalnych wielkości replika mamuta, ale także multimedialny przekaz.
A Centrum Neandertalczyka, ul. Dobrzączka, 26-060 Chęciny
B 41 3465518 C www.jaskiniaraj.pl
Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej – to nowoczesny ośrodek
naukowo‑badawczy i centrum konferencyjne Wydziału Geologii Uniwersytetu
Warszawskiego. Choć Centrum nie jest udostępnione do zwiedzania, stanowi obowiązkowy punkt „Pereł Czarnej Nidy”. Obiekt urzeka swoją architekturą, stanowiąc
jednocześnie niezwykle rytmiczną zabudowę, zamykającą przestrzeń nieczynnego
kamieniołomu Korzecko k.Chęcin. Zestawienie surowej skalistej skarpy z regularnymi formami kamiennych budynków stanowi wyraźne odniesienie do wiekowej
historii wydobycia chęcińskich minerałów. Zdecydowany unikat, nie tylko w skali
Polski, ale i Europy!
A Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej,
Korzecko 1C, 26-060 Chęciny,
C e-mail: eceg.geol@uw.edu.pl, www.eceg.uw.edu.pl
Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego w Miedziance – sąsiaduje z rezerwatem przyrody Góra Miedzianka. Ekspozycja jest poświęcona historii eksploatacji miedzi i wapieni, organizowane są także wystawy czasowe.
A Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego, Miedzianka 1, 26-060 Chęciny,
B 784377444, 509264662 C e-mail: sekretariat@ckis.checiny.pl,
www.facebook.com/MIGKwMiedziance/
Gród Pędzików – położony jest na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Parku
Krajobrazowego w Siedlcach. Utrzymane w średniowiecznym klimacie
miejsce oferuje nie tylko noclegi w wiosce rycerskiej, ale także żywe lekcje
historii, pokazy strzelectwa z armat i lekcje strzelania z łuku.
A Gród Pędzików, Siedlce 31A, Chęciny
B 608141178, 790805075,
C biuro@grodpedzikow.pl, www.grodpedzikow.pl
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Centrum Neandertalczyka
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Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach – składająca się z dwóch
części ekspozycja wystawowa i warsztatowa, obrazuje piękno glinianych
wyrobów, które powstawały tutaj już w XVI wieku. Chałupki są jednym
z najciekawszych ośrodków garncarstwa w Polsce, a wizyta w ośrodku
z pewnością dostarczy niesamowitych przeżyć.
A Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach,
ul. Garncarska 5, 26-026 Chałupki
B 41 3118702, 606109980

NATURA 2000
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 – Dolina Nidy (gm. Chęciny)
– to piękne krajobrazowo, wręcz dzikie tereny doliny rzecznej z meandrami,
starorzeczami i rozlewiskami. Doskonałe na kajaki i pontony, ale również
świetnie nadające się do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i konnej.
Gratką dla obserwatorów ptaków będą niewątpliwie gatunki chronione, których występuje tutaj co najmniej 30.
Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Natura 2000: Dolina Białej Nidy (gm.
Chęciny), Dolina Czarnej Nidy (gm. Chęciny, gm. Morawica), Ostoja Sobkowsko-Korytnicka (gm. Chęciny, gm. Morawica) i Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie
(gm. Chęciny, gm. Sitkówka-Nowiny).

ATRAKCJE PRZYRODNICZE
Park Krajobrazowy
Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy – obejmuje swoim zasięgiem część
gmin Chęciny i Sitkówka-Nowiny, położony jest w dorzeczu Nidy. Określany jest mianem muzeum geologicznego pod gołym niebem. Niezwykłe są
jego walory geologiczne, występują tutaj skały niemal wszystkich okresów
geologicznych od paleozoiku po kenozoik, stanowiące obraz dziejów Ziemi
w ciągu ostatnich 570 milionów lat. Jest to unikatowe miejsce w skali Polski
i Europy. Nic więc dziwnego, że na jego terenie znajduje się aż 10 rezerwatów, z czego sześć leży na obszarze „Pereł Czarnej Nidy”. Większość to rezerwaty przyrody nieożywionej w obrębie gminy Chęciny, jedynie Milechowy to
rezerwat leśny. Ciekawostką jest iż na terenie parku leży chęciński zamek
– co tylko dowodzi, że „Perły Czarnej Nidy” prezentują doskonałą symbiozę
przyrody i kultury.

Perkoz dwuczuby
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Jaskinia Raj

Rezerwaty przyrody
Jaskinia Raj – jedna z najpiękniejszych jaskiń krasowych w Polsce, zachwycająca skupiskami stalaktytów o unikatowym na skalę światową zagęszczeniu. Znajduje się w gminie Chęciny, na terenie parku krajobrazowego, na
północnym zboczu Góry Malik. Jest udostępniona do zwiedzania z przewodnikiem. Podziemna trasa ma długość 180 metrów i jest oświetlona elektrycznie. Rozpoczyna się w pawilonie, w którym przygotowano wystawę muzealną wprowadzającą w tematykę jaskiń krasowych. Jaskinię Raj zwiedzać
może każdy, nie trzeba posiadać specjalnych uprawnień czy umiejętności.
Należy jednak pamiętać o szczególnych warunkach w niej panujących – wysokiej wilgotności sięgającej 95% oraz stosunkowo niskiej temperaturze
8-10oC. Raj to absolutnie obowiązkowy punkt zwiedzania „Pereł Czarnej
Nidy”. Znajduje się oczywiście na trasach wielu szlaków, między innymi
czerwonym szlaku PTTK im. Sylwestra Kowalczewskiego, Świętokrzyskim
Szlaku Archeo-Geologicznym, Szlaku Architektury Obronnej oraz rodzinnej
trasie rowerowej „Skały i jaskinie”.
A Jaskinia Raj, ul. Dobrzączka, 26-060 Chęciny,
B 41 3465518 C www.jaskiniaraj.pl
Góra Zelejowa –rezerwat utworzony na terenie parku krajobrazowego w celu
zachowania między innymi form skalnych będących przykładem wietrzenia
krasowego. Obejmuje masyw Góry Zelejowej (372 m n.p.m.). To tutaj można podziwiać najdłuższą w Górach Świętokrzyskich wapienną grań, to stąd
pochodzi słynna „różanka zelejowska”. Unikalna struktura skały, w której

Jeden z kamieniołomów na Górze Zelejowa
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Rezerwat Góra Miedzianka

jasny kalcyt otoczony jest wiśniowym hematytem co daje niepowtarzalny
wzór tworzący charakterystyczne różyczki. Z tego właśnie marmuru wykonywano detale architektoniczne zdobiące wiele barokowych kościołów
w całej Polsce, między innymi na Wawelu, w Kielcach i Chęcinach. Na Górze
Zelejowej zobaczyć można również dwa kamieniołomy będące ciekawymi
przykładami śladów dawnego górnictwa. Rezerwat leży na trasie czerwonego szlaku PTTK im. Sylwestra Kowalczewskiego, Świętokrzyskiego Szlaku
Archeo-Geologicznego i rodzinnej trasy rowerowej „Skały i jaskinie”.
Górka Miedzianka – kolejny rezerwat położony na terenie gminy Chęciny
w obrębie parku krajobrazowego, utworzony w celu zachowania walorów
krajobrazowych Pasma Chęcińskiego oraz śladów górnictwa kruszcowego
i skalnego. To góra – legenda. W żadnym innym miejscu w Górach Świętokrzyskich nie zachowały się podziemne wyrobiska długości 4 kilometrów,
skupiające wielowiekową tradycję górniczą. Z trzech wapiennych szczytów
Góry Miedzianki roztacza się przepiękna panorama na całą okolicę. Znajduje się tu kilka sztolni, a także liczne jaskinie. Z ciekawostek warto pamiętać, że z rezerwatem związanych jest kilka znanych osób ze świata nauk
o Ziemi, między innymi: Jan Filip Carosi, Stanisław Staszic, Bolesław i Stanisław Łaszczyńscy. To właśnie ten ostatni, na początku XX wieku pozyskał
w Miedziance miedź, po raz pierwszy na świecie metodą elektrolizy. Przez
Górę Miedzianka wiedzie kilka szlaków, w tym Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny, żółty szlak PTTK im. Juliusza Brauna i trasa rowerowa Chęciny
– Polichno – Miedzianka.

Kościół w Brzezinach

najwyższą, wschodnią część grzbietu ze wzniesieniami – Góra Wsiowa (367
m n.p.m.) i Góra Żakowa (363 m n.p.m.). Wzdłuż granic rezerwatu przebiega
niebieski szlak PTTK im. Edmunda Padechowicza.
Milechowy – jedyny rezerwat przyrody ożywionej (rezerwat leśny) na terenie
gminy Chęciny. Słynie z malowniczych wąwozów i Jaskini Piekło w Bolminie, chociaż powołany został do ochrony lasów grabowo-dębowych i muraw kserotermicznych. Przy jaskini swój początek ma czarny szlak pieszy do
Małogoszcza. W pobliżu rezerwatu przebiega niebieski szlak PTTK im. księdza Stanisława Hieronima Konarskiego, żółty szlak PTTK im. Juliusza Brauna
i rowerowy Szlak Architektury Obronnej.
Wolica – rezerwat położony w otulinie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego w gminie Chęciny. Został utworzony w celu ochrony zachowanego w nieczynnym kamieniołomie profilu skalnego. Na jego dnie znajduje się
niewielkie jezioro. Warto pamiętać, że wokół Wolicy biegną dwie rodzinne
trasy rowerowe, „Chłopy i Pany” oraz „Wokół Fortalicji”.
Radomice – rezerwat leśny położony w gminie Morawica, obejmuje fragment płaskiej, malowniczej, podmokłej doliny rzecznej. Przedmiotem
ochrony jest naturalne, największe na Wyżynie Małopolskiej skupienie cisa
w formie krzewiastej i drzewiastej.

Góra Rzepka – rezerwat w gminie Chęciny, na terenie parku krajobrazowego,
chroniący wychodnie skał dewońskich i najstarsze ślady górnictwa kruszcowego związanego ze srebrem i ołowiem. Obejmuje teren pomiędzy dwoma
wzniesieniami Rzepka i Beylina oraz ścianę kamieniołomu Korzecko. W 2015
roku na dnie kamieniołomu powstało Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego – nowoczesny ośrodek badawczy
i centrum konferencyjne. Przez rezerwat biegną szlaki, między innymi Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny.
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Góra Żakowa – rezerwat położony na terenie parku krajobrazowego
w gminie Sitkówka-Nowiny, chroni powierzchniowe i podziemne
pozostałości górnictwa skalnego i kruszcowego rud ołowiu. Obejmuje

Podmokłe tereny Rezerwatu Radomice są trudnodostępne
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Obszary chronionego krajobrazu
Chęcińsko-Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu (gm.: Chęciny, Sitkówka-Nowiny i Morawica) – zajmuje tereny otuliny parku krajobrazowego. Wyznaczony został ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych
ekosystemach, możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką
i wypoczynkiem oraz pełnienia funkcji korytarzy ekologicznych.
Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu (gm. Morawica) – otacza Kielce wąską strefą od wschodu i północy wypełniając tereny pomiędzy administracyjną granicą miasta, a otulinami parków krajobrazowych i Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Obejmuje tereny położone w zlewni rzek
Lubrzanki i częściowo Kamionki oraz Bobrzy.
Chmielnicko-Szydłowski Obszar Chronionego Krajobrazu (gm. Morawica)
– charakteryzuje się krajobrazem rolniczo-leśnym. W jego szacie roślinnej
największy walor przyrodniczy mają lasy o charakterze naturalnym. Ważnym
elementem są zbiorowiska nieleśne, głównie torfowiska z udziałem wielu
rzadkich roślin.

POMNIKI PRZYRODY
h

h

h

h

h
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Jaskinia Piekło w Skibach (gm. Chęciny) – jaskinia pochodzenia krasowego, położona jest w ostro podciętym zachodnim zboczu Góry Żakowej. Nazywana jest także Piekłem pod Skibami lub Piekłem Gałęzickim.
W jej wnętrzu można podziwiać niewielkie stalaktyty i polewy kalcytowe. Jej stałymi mieszkańcami są nietoperze. Według legendy miały
z niej wylatywać diabły, by na świecie czynić zło. Stąd jej nazwa, nadana
już w XVIII wieku.
Jaskinia Piekło w Bolminie (gm. Chęciny) – „drugie piekło” w gminie
Chęciny znajduje się na Górze Milechowskiej. W stropie jaskini widać
pięknie zachowane ślady rzeźby krasowej. Podobnie jak w Skibach,
zamieszkują ją nietoperze, a także pająki i liczne owady.
Skałki w Starochęcinach / Wrzosach (gm. Chęciny) – skałki w formie grupy niewielkich progów skalnych o wysokości 1-2 m położonej na stromym zboczu wzniesienia, na wschód od Góry Zamkowej.
Powierzchnia obszaru występowania skałek wynosi ok. 150 m2, a ich
łączna wysokość – ok. 5 m. Skałki zbudowane są z jasnoczerwonych,
beżowych, nierównoziarnistych piaskowców dolnego triasu.
Urwisko skalne i jaskinia na Czerwonej Górze (gm. Chęciny) – urwisko o długości około 50 metrów i wysokości do 6 metrów, przechodzące w kilkunastometrowe, bardzo strome zbocze o długości około
50 metrów z progami i blokami skalnymi. Jaskinia znajduje się tuż
powyżej urwiska. Składa się z komina o przekroju podłużnym (długości 3 metrów i szerokości 1 metra) i wysokości 5–7 metrów z niszami
i niewielkimi komorami w dolnej części oraz krętego i dosyć ciasnego
korytarza o długości około 35 metrów.
Odsłonięcie w Skibach / Gałęzicach (gm. Chęciny) – stary łom zboczowy o średnicy około 30 metrów i wysokości do 8 metrów. W łomie
odsłaniają się permskie wapienie drobnoziarniste (kalkarenity) i pelityczne (mikryty).

Jaskinia Piekło w Bolminie

h

h

h

h

Pomnik przyrody w Kowali (gm. Sitkówka-Nowiny) – profil geologiczny w przekopie kolejowym, w którym odsłaniają się skały franu (górny
dewon), które należą do północnego skrzydła antykliny chęcińskiej.
W zachodnim zboczu przekopu widoczny jest ciągły profil franu, pozwalający prześledzić ewolucję facji od płytkowodnych do pelagicznych. Skały zawierają liczne i różnorodne szczątki organiczne.
Kamieniołom Szewce na Górze Okrąglica (gm. Sitkówka-Nowiny) – wyrobisko znajduje się we wschodniej części Góry Okrąglicy i jest jedną
z 11 tak zwanych „gór kruszcowych” znajdujących się w okolicy Chęcin. Między XIV a początkiem XX wieku poszukiwano i wydobywano tu
kruszce ołowiu i miedzi, występujące w złożach żyłowo-szczelinowych.
W kamieniołomie Szewce eksploatowano bardzo ciekawy kolorystycznie, jedyny w swoim rodzaju piaskowo-różowy wapień dewoński, służący głównie do wykonywania okładzin i posadzek. Ślady stosowanych
technik wydobywczych można do dziś oglądać na ścianach wyrobiska.
Pomnik przyrody nieożywionej: odsłonięcie geologiczne profilu najwyższego triasu i środkowej jury w Woli Morawickiej – jedyne znane
odsłonięcie kontaktu triasu i jury na południowym obrzeżu Gór Świętokrzyskich. Występują tu także cienkie wkładki łupkowatych margli
zawierające między innymi szczątki fauny belemnitów i amonitów.
Dwa pomniki przyrody ożywionej – lipa drobnolistna i dąb bezszypułkowy w Nidzie.

Urwisko skalne na Czerwonej Górze
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INNE ATRAKCJE PRZYRODNICZE
Kamieniołom Zygmuntówka – położony na zboczu Czerwonej Góry, jeden
z najstarszych kamieniołomów w Górach Świętokrzyskich słynący z faktu, iż
z tutejszego wyrobiska wycięto blok skalny, z którego w połowie XVII wieku
wykonano pierwszą kolumnę pod pomnik króla Zygmunta III Wazy stojący
na Placu Zamkowym w Warszawie.

OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE
I WYPOCZYNKOWE
h Kryta pływalnia „Perła” w Nowinach – na imponującej powierzchni
1500 m2 mieści się nie tylko kompleks basenów (sportowy, rekreacyjny i brodzik dla dzieci), ale również sauna fińska, łaźnia parowa, jacuzzi, grota solna,
kawiarnia oraz zjeżdżalnia w kształcie rury o długości 93 metrów. W sezonie
letnim działa tu także strefa basenów letnich, idealna na upalne wakacyjne dni.
A Park Wodny „Perła”, ul. Perłowa 1, 26-052 Nowiny
B 41 3465260
C e-mail: perla@nowiny.com.pl, www.perla.nowiny.com.pl
h Kryta pływalnia „Koral” w Morawicy– to wyjątkowy kompleks sportowo
‑rekreacyjny. Baseny sportowy i rekreacyjny posiadają niecki wykonane ze
szlachetnej stali nierdzewnej. Bicze wodne, masażery, brodzik dla dzieci, mini
zjeżdżalnia, fontanny i wodospady tryskające ze sztucznej skały, zjeżdżalnia
rurowa długości 65 metrów, jacuzzi w głównej hali basenowej, jacuzzi z solanką w nastrojowej grocie solankowej, „słoneczna łączka” z leżankami – energetyzujące słońce przez cały rok, a także sauna – tu każdy znajdzie dla siebie
coś ciekawego.
A Pływalnia „Koral”, ul. Szkolna 6, 26-026 Morawica
B 41 3114702, C e-mail: biuro@koralmorawica.pl, www.koralmorawica.pl

Widoczne ślady po eksploatacji w Kamieniołomie Zygmuntówka

Kamieniołom Stokówka – Ściany skalne sięgają 20 metrów zachwycając
swym majestatem. Ze szczytu przepiękne widoki na zamek w Chęcinach,
Górę Miedziankę i południowe Pasma Gór Świętokrzyskich.
Kamieniołom „Zgórsko” – znajduje się po wschodniej stronie Góry Berberysówki. Zamknięty został w 1990 roku i naturalnie zalany wodą tworząc przepiękne lazurowe widoki. W chwili obecnej woda odpłynęła uwidaczniając
całe wyrobisko.

Hala pod Basztami w Chęcinach
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h Zalew na Morawce w Morawicy – jest jednym z najchętniej odwiedzanych kąpielisk w regionie. Czysta woda przyciąga tłumy nie tylko latem, ale
również w mroźne zimowe dni, kiedy w przeręblach zimnych kąpieli zażywają morsy z całej okolicy. Piaszczysta plaża, ścieżka spacerowa wokół zalewu
wraz z kładką, strzeżone kąpielisko, wypożyczalnia rowerków wodnych, kajaków, pole do paintballa, molo widowiskowe i leśna okolica są gwarancją
udanego wypoczynku.
h Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach – siedziba znajduje się w nowoczesnej Hali Pod Basztami. Fitnes, sauna, siłownia boiska, korty, sale konferencyjne, sala bufetowa, wypożyczalnia rowerów – każdy aktywny znajdzie
tu coś dla siebie.
A Armii Krajowej 18A B 41 3151097 C www.ckis.checiny.pl

Zalew w Morawicy jest chętnie odwiedzany zarówno latem jak i zimą
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Lew z zoo Leśne Zacisze
Kryta pływalnia „Koral” w Morawicy

Park Bolmin – ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy nad zalewem
w Bolminie, z mnóstwem atrakcji dla dzieci i dorosłych (są tutaj między
innymi: park linowy, kino sferyczne 3D, piasek topograficzny, minigolf, trenażer lotniczy, basen ze zjeżdżalniami).
A Park Bolmin, Bolmin-Wymysłów 2A, 26-060 Chęciny
B 730555888, C e-mail: biuro@parkbolmin.pl, www.parkbolmin.pl

h

h Zalew w Lipowicy – jego nowe oblicze będzie gotowe w 2020 roku.
Będą tutaj ścieżki rowerowe, spacerowe, punkty widokowe oraz kładka
z tarasem widokowym pozwalającym na obserwację różnorodnych gatunków roślin i zwierząt, parking, altany i ławeczki, a wszystko to oświetlone
i monitorowane.
Ośrodek Jeździecki w Korzecku
A Hotel & Restauracja „Okrąglak”Korzecko 88B, 26-060 Chęciny
B 600970938, 730844720, C e-mail: oj@okraglak.info,
http://www.restauracjaokraglak.pl/pl/home-osrodek-jezdziecki

h

h Ośrodek Jeździecki „Stajnia Bilcza”
A Ośrodek Jeździecki „Stajnia Bilcza”,
Bilcza, ul. Leśna 9, 26-026 Bilcza
B 691424422 C e-mail: info@stajnia-bilcza.pl, www.stajnia-kielce.pl

INNE ATRAKCJE
h ZOO – Leśne Zacisze – świetne na spędzenie nawet całego dnia. Pięknie położone w otoczeniu lasów w Lisowie może pochwalić się już około 90
gatunkami zwierząt. Do dyspozycji zwiedzających jest także plac zabaw oraz
miejsce grillowe.
A ZOO Leśne Zacisze Lisów, ul. Wygwizdów 6, 26-026 Morawica,
B 607 627 271, C e-mail: lesnezacisze@op.pl, www.lesne-zacisze.net
h Trzcianki – dawna podmiejska miejscowość letniskowa nad Bobrzą,
w której przed wojną wypoczywały kieleckie elity. Do dzisiaj zachowały się tutaj
piękne drewniane wille z lat 30. XX wieku i ruiny młyna wodnego z 1880 roku.
h Kino za rogiem w Morawicy – kameralne nowoczesne kino, w którym
odbywają się cotygodniowe seanse. Można także zamówić dostępny w kinotece film i wynająć salę tylko dla siebie lub też zorganizować projekcje
filmów z imprez okolicznościowych.
A Kino za Rogiem: ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica
B 41 311 46 91 w. 300,. 502 475 567,
C e-mail: kzr.morawica@onet.pl
h

Lotnisko modelarstwa sportowego w Kowali

h Stajnia „Dialog” w Brudzowie
A Stajnia „Dialog”, Brudzów 35, 26-026 Brudzów,
B 698350843, C www.facebook.com/stajniadialog/
h Tor motocrossowy w Dębskiej Woli – to tu od 2013 roku odbywają się
Mistrzostwa Strefy Polski Południowej w motocrossie, trzykrotnie zawodnicy
walczyli też o Mistrzostwo Polski.
h Tor motocrossowy w Kowali arena wielu zawodów motocrossowych
w tym również Mistrzostw Strefy Polski Południowej.
Baseny letnie w Nowinach
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Dzieje się przez okrągły rok
Wydarzenia kulturalne, imprezy, festiwale

Wielość i różnorodność imprez odbywających się na obszarze
„Pereł Czarnej Nidy” może naprawdę przyprawić o zawrót głowy.
Przez cały rok, a zwłaszcza od maja do września cały czas coś
się dzieje. Przejrzyjcie swój kalendarz i wybierzcie coś dla siebie.
Z pewnością nie będzie to łatwe

1
2
3
4

Imprezy związane z promowaniem dziedzictwa i kultywowaniem tradycji
historyczno-kulturowych
» Wytopki ołowiu w Tokarni (V)
» Festiwal Kultury Żydowskiej w Chęcinach (IX–X)
» Chałupkowe Garcynki (VII)
» Noce na Zamku w Chęcinach (V–VIII)
» Piknik Górniczy w Miedziance (VIII)
Turnieje rycerskie i inscenizacje historyczne
» Turniej Łuczniczy o Złotą Strzałę Królowej Bony w Chęcinach (V)
» Średniowieczne Chęciny (VI)
» Piknik Historyczny w Chęcinach (IX)
» Widowisko historyczne „Szlakiem wrześniowej chwały Oręża
Polskiego 1939–2019” w Tokarni (IX)
Imprezy folklorystyczne i kulinarne
» Świętokrzyski Festiwal Smaków w Tokarni (V)
» Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny w Tokarni (VI)
» Święto Chleba w Tokarni (IX)
Imprezy turystyczno-rekreacyjne
» Zimowy Maraton Świętokrzyski (I)
» Mistrzostwa Strefy Polski Południowej w motocrossie – tor Dębska
Wola oraz tor Kowala (III–X)
» Zawody motocrossowe o różnej randze – tor Dębska Wola oraz tor
Kowala (III–X)

Noc na Zamku z pokazem ognia
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Rajdy rowerowe często startują sprzed Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy

5

» Świętokrzyska Liga Rowerowa – MTB Cross Marathon (cykl zawodów
IV–X)
» Bieg o Laur Brzezin (V)
» Morawicka setka rowerowa (ostatnia niedziela VIII)
» Piknik modelarski w Kowali (V–VI)
Inne
» Wioska Indiańska w Zaborzu (VII)
» Międzynarodowy Plener Malarski w Chęcinach (VIII)
» Zamkowe spotkania z muzyką (VIII)
» Świętokrzyski Zlot Motocykli SHL i Pojazdów Zabytkowych w Tokarni
(VIII)
» Dożynki gminne – Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny (VIII)
» Astropiknik w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym
w Podzamczu (IX)
» Imprezy okolicznościowe, w tym m.in. z okazji Dnia Dziecka, Nocy
Świętojańskiej, Wielkiej Nocy czy Bożego Narodzenia.

Zawody motocrossowe są bardzo widowiskowe
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Zaplanowane od A do Z
Propozycje zwiedzania na 1-, 2- i 3 dni pobytu

„Perły Czarnej Nidy” – co tu można robić? Z pewnością pomyślicie
sobie, że odpocząć od miejskiego zgiełku, tak jak w wielu innych
miejscach w Polsce. Skoro Czarna Nida to woda, malownicze krajobrazy, pewnie jeszcze jakaś dzika przyroda. I fajnie, ale nic nadzwyczajnego. Takich miejsc, które mówią o sobie „jedyne w swoim
rodzaju”, unikalne, bogate, różnorodne, oferujące wiele możliwości spędzania czasu wolnego są tysiące. No może jak się lubi geologię i wspinaczkę to coś się tutaj znajdzie niezwykłego – w końcu
to Góry Świętokrzyskie. Ale czy coś poza tym? No właśnie….. A jak
Wam powiem, że:
- jest tutaj miejsce, w którym odbyło się wydarzenie uważane
za początek parlamentaryzmu w Polsce,
- możecie tu odwiedzić jednego dnia Piekło i Raj,
- na dnie jednego z tutejszych kamieniołomów wybudowano
super nowoczesne centrum naukowo-badawcze,
to uwierzycie że „Perły Czarnej Nidy” to faktycznie nie takie zwykłe miejsce. To jak? Zainteresowani? To ruszamy.
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Na początek – W telegraficznym skrócie, czyli Perły Pereł.
Trudno je wybrać, ale specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę
miejsc, które musicie koniecznie odwiedzić. Czeka Was dzień
pełen wrażeń. Na początek jedna z najpiękniejszych jaskiń krasowych w Europie – Rezerwat Jaskinia Raj. Zwiedzanie zaczyna
się od godziny 9 (maj–październik) lub od godziny 10 (listopad,
styczeń–kwiecień) i trwa ok. 45 minut. Pamiętajcie o wcześniejszej rezerwacji i zakupie biletów, jeśli zostawicie to na ostatnią
chwilę, może się okazać, iż nie ma wolnych miejsc. Jaskinia Raj
jest rezerwatem o mocno ograniczonym dostępie. Nie zapomnijcie też o cieplejszym ubraniu i odpowiednich butach, temperatura w środku wynosi bowiem ok. 8-10oC. Nie będziemy tutaj
opisywać etapów zwiedzania jaskini, słowa i tak nie są w stanie
oddać piękna tego miejsca. Ważne żebyście wiedzieli, iż zwiedzanie odbywa się po specjalnie przygotowanej i oświetlonej
trasie o długości 180 m, którą bez problemu pokonają także
dzieci. Będąc w Raju nie możecie pominąć Pierwszego Centrum
Neandertalczyka. Zapoznanie się z wystawą zajmuje ok. 30 minut. Następny na naszej trasie będzie leżący na Szlaku Archeo
‑Geologicznym kamieniołom Szewce we wschodniej części Góry
Okrąglicy, który z uwagi na wartość naukową, edukacyjną oraz
krajobrazową uznany został za pomnik przyrody. Idealnym miejscem na południową kawę i dobre ciastko będzie chęcińskie
Stare Miasto, które – co dość niespotykane – może się pochwalić
dwoma rynkami: Górnym i Dolnym. Za Wami już ponad połowa
dnia, a do zobaczenia jest jeszcze tyle miejsc. Kolejny na trasie

Park Etnograficzny w Tokarnii

będzie Skansen w Tokarni. Ale zanim do niego dotrzecie, na
chwilkę zboczcie z drogi do Korzecka, żeby chociaż rzucić okiem
na Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej znajdujące się na
dnie kamieniołomu. Robi wrażenie, prawda? Wracając do Skansenu, możecie po nim spacerować i kilka godzin, ale powinniście
przeznaczyć minimum godzinę na jego zwiedzanie. Przy pięknej
słonecznej pogodzie będzie to odprężający spacer w wiejskim
klimacie. Trzymając się tematyki tradycji, jedziemy następnie do
Chałupek i Ośrodka Tradycji Garncarstwa. Najlepiej wcześniej
do niego zadzwonić, by mieć pewność, że ktoś będzie na Was
czekał na miejscu. Wasz dzień będzie wieńczyła wizyta na Zamku Królewskim w Chęcinach. Zostawiliśmy go na koniec, choć to
zdecydowanie najważniejszy obiekt zabytkowy na obszarze „Pereł Czarnej Nidy”. Można go zwiedzać do późnego popołudnia,
w sezonie nawet do 19. Zostańcie tu jednak aż do zapadnięcia
zmroku. Przepiękna iluminacja z pewnością skradnie serce niejednego z Was. Dobrej nocy!
Jeden dzień to za mało, prawda?
To co powiecie na cały weekend wrażeń?

Centrum Nauki Leonardo da Vinci
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którą obowiązkowo trzeba odwiedzić. Na naszej mapce dotyczącej
pierwszego dnia pobytu dojazd z Jaskini Piekło do Rezerwatu Góra
Miedzianka wyznaczony został drogami gruntowymi i szutrowymi
na odcinku ok 3 km co pozwala zaoszczędzić sporo kilometrów.
Była geologia, historia, piękno przyrody, a teraz czas na naukę –
najlepiej w Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Z pewnością moglibyście tutaj spędzić kilka ładnych godzin. To wielka atrakcja dla
dzieci i młodzieży, ale i dorośli znajdą coś dla siebie. Pamiętajcie także aby wejść do pobliskiego Dworu Starostów Chęcińskich
z XVII wieku. Teraz przyszedł czas na spokojny spacer ulicami Chęcin. Odwiedźcie koniecznie Rynek Górny i Rynek Dolny, wejdźcie
do „Niemczówki”, w której działa Centrum Informacji Turystycznej
i Historycznej, a po drodze na zamek, spójrzcie na gotycki kościół
pw. św. Bartłomieja. Na wieczór zostawcie sobie wisienkę na torcie – chęcińską warownię. Tonąca w nocnej iluminacji na długo
zapadnie Wam w pamięć. Za Wami pierwszy dzień pełen wrażeń.

1

Dzień 1

Na początek Jaskinia Raj i Centrum Neandertalczyka. Skoro byliście już dzisiaj w Raju, to musicie też wstąpić do Piekła – czyli
Jaskini Piekło w Skibach. Uważajcie tylko na diabły, które mogą
z niej wylatywać… przynajmniej tak mówią legendy, a w każdej
z nich jest przecież ziarnko prawdy. A tak na serio – może uda
się Wam spotkać jakiegoś nietoperza, który na stałe zamieszkuje Piekło. Potem polecamy rezerwat Góra Miedzianka, z licznymi
jaskiniami i sztolniami. Znajdziecie tu także doskonały plener
zdjęciowy, bo z trzech wapiennych szczytów Miedzianki roztacza się piękna panorama całej okolicy. Warto pamiętać, że trasa
prowadzi po drogach szutrowych i polnych. Obok rezerwatu znajduje się Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego w Miedziance,

Proponujemy go rozpocząć w Skansenie w Tokarni. Po drodze jednak nie zapomnijcie przejechać przez Korzecko, w którym znajduje
się zbudowane na dnie kamieniołomu Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej. Utrzymując konwencję przenoszenia się w czasie (w Tokarni – w przeszłość kieleckich wsi i miasteczek, a w Korzecku – zdecydowanie w przyszłość), proponujemy odwiedzić
Gród Pędzików. Tutaj poczujecie powiew średniowiecza. A może
wolicie sprawdzić się w roli garncarza w Ośrodku Tradycji Garncarstwa w Chałupkach? Obie te atrakcje leżą po drodze do Leśnego Zacisza – ogrodu zoologicznego, w którym żyje już około 90

Dzień 2

2

Piknik modelarski w Kowali
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Zawsze w kontakcie
Ważne telefony

9

Telefony alarmowe
Telefon alarmowy B 112
Pogotowie ratunkowe B 999
Policja B 997
Straż pożarna B 998

Podczas Chałupkowych garcynek każdy może spróbować swoich sił

gatunków zwierząt. To świetne miejsce na spędzenie nawet kilku
godzin. Ale Wy przed sobą macie jeszcze trzy przystanki. W samym
Lisowie nie zapomnijcie zajrzeć do zabytkowego kościoła pw. św.
Mikołaja Biskupa z XVI wieku. A dalej na Waszej trasie jest Morawica z pięknym zrewitalizowanym parkiem dworskim i Kalwarią
Świętokrzyską. Dwa dni pełne wrażeń proponujemy zakończyć relaksem w Parku Wodnym Perła w Nowinach.
Dwa dni minęły nie wiadomo kiedy. A może macie jeszcze jeden
dzień? Jeśli tak, zostańcie z nami. Odpoczniecie po dwóch dniach
intensywnych przeżyć. Możliwości jest naprawdę całe mnóstwo.
Może kajaki i spływ jedną z naszych pięknych, malowniczo meandrujących rzek? A może plaża nad Zalewem w Parku Bolmin
albo na Morawce w Morawicy? Albo relaks na Pływalni „Koral”
lub w Parku Wodnym „Perła”? A co powiecie na dzień w siodle?
W Korzecku, Bilczy i Brudzowie funkcjonują świetne ośrodki jeździeckie. Na pewno wybierzecie coś dla siebie.
Pamiętajcie tylko – poznaliście dopiero część
„Pereł Czarnej Nidy”.
Musicie więc do nas koniecznie wrócić.
ZAPRASZAMY!

Przychodnie

Apteki
Gmina Chęciny

Gmina Chęciny

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej

Apteka Codzienna

w Chęcinach

A ul. Małogoska 2, Chęciny

A Os. Północ 10, 26-060 Chęciny

B 41 3151214

B 41 3151045, 41 3151510

Apteka „Trzy Wieże”

C przychodniacheciny@poczta.onet.pl,

A Plac 2 Czerwca 23, Chęciny

C www.przychodniacheciny.pl

B 41 3151106

Punkt lekarski w Wolicy

Apteka „Na Dolnym Rynku”

A Szkolna 29, 26-060 Wolica

A Plac S. Żeromskiego 3, Chęcin

B 41 3154009

B 41 3437420

Punkt lekarski w Łukowej

Apteka „Mandarynka”

B 41 3155599

A ul. Kielecka 18, Chęciny
B 41 3437745

Gmina Morawica

Apteka, Wolica

NZOZ „Morawica”

A ul. Szkolna 37, 26-060 Chęciny

A ul. Kielecka 36, 26-026 Morawica,

B 41 3118670

B 41 3114591
Gmina Morawica

C nzoz@przychodnia-morawica.pl,
C www.przychodnia-morawica.pl

Apteka nad Nidą

NZOZ „Morawica” – Ośrodek Zdrowia w

A ul. Kielecka 36, 26-026 Morawica

Dębskiej Woli

B 41 3114134

A Dębska Wola 40, 26-026 Morawica

Punkt Apteczny „Natura”

B 41 311 86 22

A ul. Kielecka 1, 26-026 Morawica

NZOZ „Bilcza”

B 41 3114858

A ul. Ściegiennego 7a, 26-026 Bilcza

Punkt Apteczny

B 41 3117704

A ul. Kielecka 32, 26-026 Morawica

C nzozbilcza@wp.pl,

B 412771656

C www.nzoz-bilcza.pl

Apteka Rodzinna
A Bilcza, ul. Ściegiennego 7B

Gmina Sitkówka-Nowiny

26-026 Morawica

Przychodnia Nowiny SPZOZ w Nowinach

B 41 3117722

A ul. Białe Zagłębie 32,

Apteka „Natura”

26-052 Sitkówka-Nowiny

Bilcza, ul. Kielecka 25

B 41 3475600

26-026 Morawica

C rejestracja@przychodnianowiny.pl, C

B 41 3301030

www.przychodnianowiny.pl
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Punkt Apteczny Podolscy Sj.

Apteka „Nowiny”

A Dębska Wola 40, 26-026 Morawica

A ul. Białe Zagłębie 51, 26-052 Nowiny

B 41 3118767

B 41 3465281

Gmina Sitkówka-Nowiny
Apteka „Bliska”
A ul. Przemysłowa 1
26-052 Nowiny
B 534980200

Punkty Informacji Turystycznej
Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Chęcinach
A ul. Małogoska 7, 26-060 Chęciny
B 41 3151829
C informacja@checiny.pl
C www.cit.checiny.pl
Punkt Informacji Turystycznej w Tokarni
A Park Etnograficzny
Tokarnia 303, 26-060 Chęciny
B 41 3154171, 519467107
B 515 458 649 (kasa)
Punkt Informacji Turystycznej w Morawicy
A ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica
B 41 3114691 wew. 306
C sckmorawicaturystyka@onet.pl
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Lokalna Grupa Działania
"Perły Czarnej Nidy"
ul. Spacerowa 7,
26-026 Morawica
tel. 41 3114691

