
Szlaki rowerowe Kielc i powiatu kieleckiego  
 

 

 
ŚcieŜka rowerowa w Kielcach : dzielnica Stadion – dolina rzeki Silnicy - ul. 
Jesionowa ( zalew ) – 6 km 
 
Oznakowana ścieŜka rowerowa prowadzi przez centrum miasta. Rozpoczyna się ona przy 
terenach leśnych otaczających stadion  lekkoatletyczny przy ul. Marmurowej, a następnie 
przebiega ulicami: Al. Legionów, Gagarina (wokół Kadzielni), alejkami parkowymi (przez Skwer 
Szarych Szeregów, potem koło stawu miejskiego), Planty, wzdłuŜ Silnicy aŜ do kieleckiego 
zalewu. W planach, ścieŜka ta będzie się dalej rozwijać: otoczy zalew, przez Piaski dojdzie do ul. 
Witosa, a następnie przez Sieje i okoliczne lasy dotrze do Zagnańska. 
 
 
Górskie ścieŜki rowerowe na Górze Telegraf i Górze Pierścienicy 
Ciekawe opisy tras moŜna przeczytać na stronie Świętokrzyskiego Kolarstwa Górskiego 
www.mtb.kielce.pl 
 
Czarny : Kielce Góra Szydłówkowska – Nowy Folwark – Domaszewice – Wola 
Kopcowa – Cedzyna – 6,5 km 
 
Czerwony „Przez Góry Świętokrzyskie”: Cedzyna – Mąchocice – Ciekoty – 
Wilków – Bodzentyn – Tarczek – Łomno – Mirocice – Nowa Słupia – 43,5 km  
 
0,0 km Cedzyna - przystanek PKS przy zaporze – miejscowość letniskowa, 

piaszczyste plaŜe, park wodny, wypoŜyczalnia sprzętu wodnego  
 
1,0 km Leszczyny – we wsi znajduje się kościół św. Jacka z 1600 roku, w którego 

kruchcie znajduje się tablica poświęcona rodzicom Stefana śeromskiego, 
pochowanym na miejscowym cmentarzu  

 
4,2 km  Mąchocice Kapitulne , szlak prowadzi prosto w kierunku Św. Katarzyny  
 
6,8 km  Przełom Lubrzanki - szlak nasz przecina główny szlak pieszy czerwony 

Kuźniaki - Gołoszyce, 
 
8,4 km  Ciekoty - „śeromszczyzna” – wieś, w której dzieciństwo i młodość 

spędził Stefan śeromski, autor „Ludzi bezdomnych”, „Urody Ŝycia” czy 
„Syzyfowych prac”. 

 
10,9 km  Wilków   
  
14,1 km  Św. Katarzyna – wieś letniskowa, w której znajduje się murowany 

klasztor i kościół z figurą św. Katarzyny oraz zabytkowymi kruŜgankami z 
XVII w. Przy szlaku na Łysicę u stóp, której leŜy Święta Katarzyna, 
znajduje się źródełko i kapliczka św. Franciszka. W centrum miejscowości 
Muzeum Minerałów i Skamieniałości, w zbiorach którego moŜna 
zobaczyć agaty i ametysty brazylijskie, malachity z Konga    a takŜe 
największy w Polsce kryształ górski o wadze 100 kg. 

 



20,1 km  Bodzentyn – miasto załoŜone w XIV wieku przez biskupa krakowskiego 
Bodzantę. Warto w mieście zwiedzić ruiny zamku, który przez wieki był 
siedzibą biskupów, gotycki kościół z XV w. z renesansowym ołtarzem 
głównym i znajdującym się w nim obrazem ze sceną UkrzyŜowania 
autorstwa Petrusa Wenetusa, a takŜe zabytkową drewnianą Zagrodę 
Cernikiewiczów. 

 
24,7 km  Tarczek – na szczególną uwagę zasługuje Romański kościół pw. św. 

Idziego zbudowany został w I połowie XIII wieku. Historycy 
przypuszczają, Ŝe na jego miejscu stała wcześniejsza świątynia, 
ufundowana w XI w. ( ponoć przez Władysława Hermana w podzięce za 
narodziny syna Bolesława ). Obecny kościół jest budowlą orientowaną, 
murowaną z ciosów piaskowca, jednonawową, z wyodrębnionym 
prostokątnym prezbiterium. Do wnętrza świątyni prowadzi późnogotycki 
portal oraz kruchta, dobudowana w wieku XVII. W ołtarzu głównym 
znajduje się renesansowy tryptyk ( z ok. 1540r.), z centralnym 
przestawieniem Chrystusa Zmartwychwstałego oraz scenami 
Zwiastowania i Trzech Marii po bokach. ściany zdobią pozostałości 
późnorenesansowej polichromii. Obok kościoła usytuowana jest 
drewniana XIX-wieczna dzwonnica oraz rosną pomniki przyrody: trzy 
300-letnie lipy oraz 200-letnia topola. 

 
27,8 km  Świętomarz – znajduje się tu gotycki kościół p.w. Wniebowzięcia NMP z 

XIV w., we wnętrzu którego zobaczyć moŜna romańską chrzcielnicę 
 
31,4 km   Łomno - Parcele  
 
38,5 km   Mirocice  
 
40,4 km   Baszowice  
 
42,6 km  Nowa Słupia – miasto u stóp Świętego KrzyŜa. W rynku kościół św. 

Wawrzyńca z XVII w. z późnorenesansową bramą z brązu. Przy drodze 
prowadzącej do Świętego KrzyŜa Muzeum StaroŜytnego Hutnictwa, w 
którym zobaczyć moŜna stanowisko archeologiczne składające się z 42 
kloców ŜuŜla pozostałych po dymarkach – jednorazowych piecach 
słuŜących do wytopu Ŝelaza. Nieco wyŜej stoi figura pielgrzyma – św. 
Emeryka, który wg legendy zamieniony został w kamień i co roku 
przesuwa się o jedno ziarnko piasku. Kiedy dotrze na Święty KrzyŜ – 
nastąpi koniec świata.  

 W Nowej Słupi  od 40 lat w sierpniu odbywa się duŜa impreza plenerowa 
„Dymarki Świętokrzyskie”. 

 
(na odcinku Nowa Słupia – Opatów szlak w trakcie znakowania) 
 
 
Zielony szlak w gminie Bieliny : Huta Szklana – Bartoszowiny – Brzózki – 
Lechów -  Makoszyn – Bieliny – Porąbki – Kakonin - Huta Podłysica - Huta 
Szklana  - Św. KrzyŜ - 36 km 
 
0,0 km  Huta Szklana – dwa ośrodki wypoczynkowe, sklepy z pamiątkami, brama 

do Świętokrzyskiego Parku Narodowego załoŜonego w 1950 roku z 
najwyŜszym szczytem Łysicą ( 612 m n.p.m. ), trzy krzyŜe upamiętniające 
oficerów polskich zamordowanych w 1940 roku w Katyniu. 



 
3,5 km   Bartoszowiny 
 
9,0 km   Lechów 
 
13,5 km   Makoszyn 
 
19,5 km  Bieliny – miejscowość słynąca z upraw truskawek. KaŜdego roku w 

czerwcu odbywa się tu impreza „Świętokrzyskie Święto Truskawki”. 
 
22,5 km   Porąbki 
 
25,5 km  Kakonin – znajduje się tu zabytkowa drewniana chałupa z XIX wieku, w 

której urządzono wystawę eksponatów poświęconych kulturze i tradycji 
regionu. 

 
31,5 km   Huta Podłysica 
 
33,5 km   Huta Szklana  
 
36,0 km  Święty KrzyŜ - Łysogóry, drugie co do wielkości pasmo Gór 

Świętokrzyskich, było według legend, miejscem kultu pogańskiego i 
zlotów czarownic. Usytuowany na Łyścu zwanym Łysą Górą 
pobenedyktyński klasztor, ze względu na przechowywane w nim relikwie 
Świętego KrzyŜa jest celem pielgrzymek wiernych z całej Polski. 
Prowadząca na Święty KrzyŜ od Nowej Słupi trasa turystyczna nosi nazwę 
„Drogi królewskiej”. W czasach przedchrześcijańskich szlak ten stanowił 
przez wieki dojście do kościoła Św. KrzyŜa, zarówno dla licznych rzesz 
pątników jak i kupców, zbaczających z niezbyt odległego traktu 
sandomierskiego. Kronikarz  Jan Długosz podaje, iŜ klasztor został 
ufundowany w 1006 roku. W związku z tym w rok 2006 poświęcony jest 
uroczystościom milenijnym. 

 
 
śółty szlak w gminie Bieliny : Lechów Poddębinie - Lechów Jaźwiny – Czaplów 
– Bieliny - Huta Podłysica - Huta Nowa – Lechów Jaźwiny – Lechów Poddębinie - 
19 km  
 
0,0 km   Lechów Poddębinie  
1,0 km   Lechów Jaźwiny 
5,0 km   Czaplów  
 
7,0 km  Bieliny – miejscowość słynąca z upraw truskawek. KaŜdego roku w 

czerwcu odbywa się tu impreza „Świętokrzyskie Święto Truskawki”. 
  
11,0 km   Huta Podłysica 
13,0 km   Huta Nowa 
18,0 km   Lechów Jaźwiny 
19,0 km   Lechów Poddębinie  
 
 
 
Zielony szlak po gminie Łagów : Łagów – Złota Woda – Orłowiny – Sędek – 
Bielowa – Łagów - 15 km 



 
0,0 km  Łagów  - miejscowość z trapezowatym rynkiem z XIX-wiecznymi 

kramnicami, kościołem św. Michała Archanioła z końca XVI wieku, w 
którym wewnątrz zwraca uwagę późnorenesansowy ołtarz główny z 
obrazem patrona oraz rzeźbami świętych Stanisława i Wojciecha. W 
pólnocnej części Łagowa znajduje się malownicza dolina zwana wąwozem 
Dule. W ścianie wąwozu zachowała się jaskinia zwana Zbójecką o 
długości ok. 160 m, w której według legendy miał mieć schronienie zbój 
Madej.  

 
3,0 km   Złota Woda  
 
7,0 km   Orłowiny  
 
9,0 km   Sędek  
 
11,0 km   Bielowa  
 
15, 0 km   Łagów  
 
 
Niebieski szlak w Gminie Masłów : Dąbrowa–Koszarka – Masłów II – 
Mąchocice Scholasteria – Ciekoty –  Mąchocice Kapitulne – Zalew Cedzona – 
Wola Kopcowa – 23 km 
 

Masłów – znajduje się tu okazały kościół z początku XX wieku,  a przy nim 
obelisk upamiętniający pielgrzymkę papieŜa Jana Pawła II, który na pobliskim 
lotnisku odprawił mszę świętą w dniu 3 czerwca 1991 roku. Aeroklub w Masłowie 
oferuje loty turystyczne, loty ze spadochronem, na paralotni czy motolotni. 
Gwarantuje niezapomniane przeŜycia i spora dawkę adrenaliny.  

 
Ciekoty - „śeromszczyzna” – wieś, w której dzieciństwo i młodość spędził 

Stefan śeromski, autor „Ludzi bezdomnych”, „Urody Ŝycia” czy 
„Syzyfowych prac”. 

 
Radostowa – góra ( 451 m n.p.m. ), ze szczytu której rozciąga się wspaniały 

widok na Dolinę Wilkowską i Łysicę. U podnóŜy góry niewielka wieś z 
gospodarstwami agroturystycznymi.  

 
Cedzyna - miejscowość letniskowa z piaszczystymi plaŜami, parkiem wodnym, 

wypoŜyczalnią sprzętu wodnego  
 
 
 
Niebieski szlak wokół Piekoszowa „Nad Wierną Rzeką”: Piekoszów – 
Łaziska – Zawada – Gałęzice – Miedzianka – Zajączków – Wierna Rzeka – 
Łosienek – Łubno – Micigózd – Podzamcze Piekoszowskie – Piekoszów - 40 km 
 
0,0 km   Piekoszów – początek szlaku przy kościele 
 

Piekoszów w XIV wieku był własnością rodziny OdrowąŜów. Dzięki 
ówczesnym właścicielom w 1366 roku wzniesiono tu pierwszy kościół 
p.w. św. Jakuba Apostoła. Dziś w Piekoszowie stoi okazały trójnawowy 



kościół wybudowany w XIX wieku. Sanktuarium stało się sławne za 
sprawą obrazu Matki BoŜej Miłosierdzia, namalowanego w 1691 roku 
przez Paulina Krzysztofa Lateckiego. OtóŜ 21 maja 1705 roku zdarzył się 
cud – na obrazie widziano krwawe łzy. Sanktuarium jest licznie 
odwiedzane przez pielgrzymów.  
Najciekawszym obiektem chronionym znajdującym się na terenie Gminy 
Piekoszów jest niewątpliwie Jaskinia Chelosiowa Jama, która jest 
najdłuŜszą poza Tatrami jaskinią w Polsce. Jej długość wynosi ponad 4 
km. Jaskinię tworzy system próŜni rozwiniętych horyzontalnie we 
wszystkich kierunkach. Morfologia jaskini jest bardzo urozmaicona. 
Niektóre sale jaskini posiadają znaczne rozmiary. Z pośród wielu pięknych 
miejsc w jaskini wyróŜniają się malownicze: Sala z Jeziorkiem i Sala Z 
Kominem - pierwsza z głębokim na 7 m jeziorem, druga z pięknymi 
naciekami na płytowym stropie.  
 

2,0 km   Łaziska 
 
4,5 km   Zawada  
 
8,0 km   Gałęzice  
 
16, 0 km  Miedzianka - pierwsza wzmianka o Miedziance pochodzi z XV w. Za 

czasów Króla Zygmunta III Wazy, rozpoczęto tu wydobycie na szeroką 
skalę rudy miedzi. Z tego okresu pochodzi pierwszy polski kodeks 
górniczy opracowany przez Ŝupnika chęcińskiego Jana Płaza. W XVIII 
wieku w Miedziance drąŜyli równieŜ górnicy z Węgier i Niemiec. W 
następnym wieku próbowano jeszcze ocenić złoŜa, ale wszelkie działania 
przerwała kampania napoleońska. RównieŜ próby wznowienia eksploatacji 
w 1817 roku, zainicjowane przez Stanisława Staszica, spełzły na niczym. 
Dopiero na bogate złoŜa wysokoprocentowej rudy miedzi trafili w roku 
1902 bracia Stanisław i Bolesław Leszczyńscy. Od roku 1958 całe 
wzniesienie objęto ochroną prawną przez ustanowienie na jego terenie 
rezerwatu przyrody nieoŜywionej "Góra Miedzianka". Dzięki temu 
chronione są nie tylko powierzchniowe formy skale, roślinność i zwierzęta, 
ale równieŜ ślady prac górniczych z dawnych wieków, oraz zjawiska 
krasowe. Wzniesienie kryje w sobie około 4 kilometrów korytarzy 
górniczych i 10 jaskiń. MoŜna je zwiedzać po uzyskaniu zezwolenia 
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Kielcach. 

 
17,5 km  Zajączków - to miejscowość o najstarszym rodowodzie w Gminie 

Piekoszów. JuŜ w roku 1306 późniejszy król Władysław Łokietek 
obdarował biskupa krakowskiego Jana Muskatę zamkiem chęcińskim i 11 
wsiami - m.in. Zajączkowem.  
We wsi stoi drewniany dom Nr 36 z końca XIX wieku. Na Wiernej Rzece 
koło Rudy i Zajączkowa znajduje się młyn. Nad Zajączkowem wyraźnie 
góruje masyw Miedzianki wznoszący się na wysokość 354,49 m.n.p.m. Jest 
to zachodni kraniec Grzbietu Chęcińskiego.  
 

23,0 km  Wierna Rzeka – nazwa stacji kolejowej i parafii, a takŜe przepływającej w 
pobliŜu rzeki Łośna, nad którą rozgrywała się akcja powieści Stefana 
śeromskiego "Wierna rzeka". W miejscu, gdzie stała karczma, z której 
przychodziły ostrzeŜenia o ruchach wojsk carskich, kapliczka św. Jana. W 
pobliskiej Rudzie Zajączkowskiej (powieściowe Niezdoły) stał dwór, w 
którym śeromski wysłuchiwał opowieści o powstaniu styczniowym od 
ciotki Józefaty Saskiej. W Zajączkowie gospodarował jego ojciec Wincenty 



śeromski (przed przeprowadzką do Strawczyna, gdzie urodził się przyszły 
pisarz). 

 
29,0 km   Łosienek  
 
32, 0 km   Łubno 
 
35, 0 km   Micigózd 
 
37,0 km  Podzamcze Piekoszowskie – znajdują się tu ruiny pałacu z połowy 

XVII wieku., kopii Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach. Pałac w 
Podzamczu wybudował kasztelan Jan Aleksander Tarło.  

 
40, 0 km   Piekoszów   
 
   
Zielona ścieŜka w gminie Strawczyn : Strawczyn – Śliwiny – Kuźniaki – Wólka 
Kłucka – Hucisko – Niedźwiedź – Oblęgór – Oblęgorek – Porzecze – Bugaj – 
Chełmce – Promnik – Strawczyn - 36 km 
 
0,0 km   Strawczyn – początek szlaku przy Urzędzie Gminy 
 

W miejscowości tej urodził się Stefan śeromski, co upamiętnia obelisk 
przy drodze do Rudy Strawczyńskiej. W kościele Wniebowzięcia NMP z 
XVII wieku znajduje się metryka chrztu autora m.in. „Urody Ŝycia” i 
„Syzyfowych prac”.  

 
4,5 km   Śliwiny  
 
6,5 km  Kuźniaki – w XVIII i XIX wieku czynny był tu zakład hutniczy. 

Zachowała się ruina wielkiego pieca i znajdujące się w pobliŜu 
pozostałości po układzie wodnym.  

 
8,0 km   Wólka Kłucka  
 
10,5 km   Hucisko  
 
12,5 km   Niedźwiedź 
 
16,0 km   Oblęgór 
 
18, 0 km  Oblęgorek – znajduje się tu pałacyk, który Henryk Sienkiewicz otrzymał 

od społeczeństwa w 25 rocznicę pracy literackiej. Od 1958 roku w 
pałacyku mieści się muzeum wiernie oddające wnętrza z czasów, kiedy 
przebywał w nim Henryk Sienkiewicz.  

 
21,0 km   Porzecze 
 
23,0 km   Bugaj 
 
25, 0 km  Chełmce ze znajdującym się na wzgórzu kościołem z połowy XVII 

wieku, w którym jest płaskorzeźba przedstawiająca lwy podtrzymujące 
herb Topór rodu Tarłów, fundatorów świątyni. Przy drodze zobaczyć 
moŜna takŜe dwór obrony z końca XVI wieku.  



 
31,0 km   Promnik 
 
36,0 km   Strawczyn  
 
 
ŚcieŜka rowerowa czerwona Kielce Karczówka – Podzamcze Piekoszowskie: 
Kielce Tarczówka – Jankowa Góra – Szczukowice – Jaworznia – Rezerwat 
„Chelosiowa Jama” – Rezerwat „Moczydło” – Piekoszów – Podzamcze 
Piekoszowskie – 23 km  
 
 

Kielce Karczówka – zespół klasztorny ufundowany przez biskupa 
krakowskiego Marcina Szyszkowskiego. Klasztor zlokalizowany jest na 
malowniczym terenie skalistego wzgórza. Obecnie gospodarzami są księŜa 
Pallotyni. W kościele w ołtarzu kaplicy św. Barbary znajduje się 150 cm 
igura patronki górników, wykonana z jednego bloku galeny – surowca 
wydobywanego niegdyś na wzgórzu. Od 1953 roku rezerwat krajobrazowy 
– jeden z pięciu w Kielcach.  

 
Rezerwat „Chelosiowa Jama” – wraz z „Jaskinią Jaworznicką” tworzy 
kompleks stanowiący najdłuŜszą w Górach Świętokrzyskich i dziewiątą, co 
do wielkości w kraju jaskinię o długości 3670 m, przy deniwelacji 61 m. 
Charakterystyczną cechą Chelosiowej są gwałtowne zmiany jej budowy np. 
przechodzenie pustek zapadliskowych w korytarze typowo krasowe, nagłe 
zmiany wielkości pustek. Jaskinia nie jest udostępniona turystom do 
zwiedzania. 

 

Podzamcze Piekoszowskie – ruiny zamku stanowiącego niemalŜe 
kopię kieleckiego pałacu biskupiego, przypisuje się powszechnie osobie 
wojewody sandomierskiego i lubelskiego Jana Aleksandra Tarły. Gmach 
budowli wzniesiono w latach 1645-50. Podobno kosztował on fundatora 
aŜ 30 wsi z jego posiadłości. W połowie XIX stulecia pałac spalił się i 
zamienił w ruinę. Mimo podjętych prób jego restauracji nigdy nie powrócił 
juŜ do dawnej świetności. 

 


