
Szlaki rowerowe okolic Ostrowca Świętokrzyskiego 
 
 

czerwony miejski „Wokół Ostrowca”: Denków – Szewna – Częstocice – 
Kolonia Robotnicza – Piaski – Gutwin – Osiedle Rosochy – Denków – 25 km 
 

Dokładny przebieg :  
Z Rynku d miasta Denkowa (początek szlaku) ulicami: Topolową, Tomaszów, Ogrodową, 11. 
Listopada, Władysława Sikorskiego, os. Stawki, ulicami: Świerkową, Bałtowską, ZboŜową, 
Gajową, duktem leśnym do ul. Malinowej, ulicami: Malinową, Siennieńską, duktem leśnym do ul. 
Gościniec, ulicami: Gościniec Miodową, duktem leśnym przez Las Rzeczki do ul. Kasztanowej, 
ulicami: Kasztanową, Kolonia Robotnicza, Henryka Sienkiewicza, Dobrą, Kuźnia, Stefana 
śeromskiego, Szewieńską, Armii Krajowej, Armii Ludowej, Zarzecze, osiedle Widok, Winnica, 
Opatowską, Stalową, przez Denkówek, ulicą Mostową, na Rynek Denkowski.  
 
0,0 km  Denków – początek na rynku  
 

Denków – dzielnica Ostrowca Świętokrzyskiego. Zobaczyć warto kościół 
św. Stanisława ufundoeany w 1581 roku przez Stanisława Michowskiego  
(później rozbudowany) z późnobarokowym ołtarzem głównym oraz z 
prezbiterium z figurą św. Floriana z 1824 roku i grotą, w której widnieje 
figura Matki Boskiej.    

 
2,5 km   Denkówek  
 
5,0 km  Szewna z zabytkowym kościołem św. Mikołaja z drugiej połowy XVIII 

wieku, do którego wchodzi się przez bramę o aŜurowej konstrukcji 
wykonaną w Zakładach Ostrowieckich na targi w NiŜnym Nowogorodzie, 
a 10 lat później podarowanej parafii.  

 
8,0 km   Częstocice  - Muzeum Historyczno-Archeologiczne  
 

Muzeum Historyczno-Archeologiczne siedzibę ma w budynku XIX-
wiecznego pałacu Wielopolskich. W zbiorach zwracają uwagę m.in. bogata 
kolekcja fajansów i porcelany ćmielowskiej a takŜe portrety władców 
Polski. W muzeum znajduje się równieŜ ciekawa ekspozycja poświęcona 
historii Ostrowca Św.  

 
12,5 km  Kolonia Robotnicza - powstała w latach 1926 – 1931 jako podmiejskie w 

stosunku do Ostrowca, osiedle pracowników Zakładów Ostrowieckich. 
Pierwotny jej układ przestrzenny stanowiło 116 domków wybudowanych 
na indywidualnych działkach. Powstanie osiedla domków upamiętniają 
dwa obeliski usytuowane w środkowej i południowej części Kolonii. Od 
1954 r. w układzie terytorialno-administracyjnym Ostrowca 
Świętokrzyskiego. 

 
17,0 km   Piaski 
 
18,0 km   Gutwin 
 
22,0 km   Osiedle Rosochy  
 



25,0 km   Denków – koniec na rynku  
 
 
zielony im. Witolda Gombrowicza  
 
przebieg: Denków - Ostrowiec Św. – Świrna – Mychów – Bukowie – Chocimów – 
Prawęcin – Doły Biskupie – Gębice – Krynki – Brody – Bór Kunowski – Kolonia 
Miłkowska – Sarnówek – Dąbrówka – Górka – Wólka Bałtowska – Bałtów – 
Pętkowice – Wólka Pętkowska – Potoczek – Tarłów – Lasocin – CzyŜów 
Szlachecki  - Jakubowice – Przybysławice – Jasice – Mikułowice – Ćmielów – 
Krzczonowice – Trębanów – Małoszyce – Grocholice – Bodzechów – Wólka 
Bodzechowska – Ostrowiec Św.  
 
0,0 km   Denków  
 
3,0 km   Ostrowiec Św. – Rynek  
 
6,2 km   Częstocice  
 
12, 0 km   Mychów  
 
16,5 km Doły Biskupie – nieczynna fabryka tektury „Witulin”, nazwana tak przez 

ojca Witolda Gombrowicza od zdrobnienia imienia. KaŜdego roku w 
czerwcu odbywa się tu impreza plenerowa „Piknik Gombrowiczowski”, na 
którą przyjeŜdŜają miłośnicy twórczości tego światowej sławy 
powieściopisarza.  

 
22,9 km   Krynki  

Unikalna, drewniana bramowa dzwonnica z 1779 roku przy kościele p.w. 
św. Marcina i Wniebowzięcia NMP 

 
30,1 km   Brody IłŜeckie – przystanek kolejowy  
 
62,1 km  Bałtów - wieś leŜąca w malowniczym przełomie rzeki Kamiennej 

pomiędzy WyŜyną Sandomierską a Przedgórzem IłŜeckim. Rzeka 
Kamienna, lewy dopływ środkowej Wisły, przepływa zygzakiem prawie 
przez cały teren gminy. Między miejscowością Ćmielów i Bałtów 
Kamienna przebija się przełomem przez wapienne podłoŜe. Na zboczach 
doliny, na prawym brzegu przełomu występują ślady zjawisk krasowych. 
Niemal wzdłuŜ całego biegu rzeki ciągną się rozległe obszary leśne. W 
północno - wschodniej części Bałtowa znajduje się rezerwat Modrzewie, o 
powierzchni 5,45 ha, utworzony w 1971 roku oraz wielogatunkowy las 
liściasty o charakterze naturalnym z udziałem modrzewia polskiego. Do 
największych atrakcji Bałtowa zaliczyć naleŜy Bałtowski Park Jurajski z 
rekonstrukcjami dinozaurów naturalnej wielkości, a zwłaszcza modelem 
Tyranozaura – największego drapieŜnika wszechczasów. W sąsiedztwie 
parku znajduje się zabytkowy 100-letni młyn, przystań kajakowa oraz 
przystań do spływów tratwą, a takŜe Ośrodek Jazdy Konnej „Kraina 
Koni”.  

 
74,0 km   Tarłów 
 



95,1 km   CzyŜów Szlachecki  
 
115,1 km  Jakubowice, gdzie mieszkali dziadkowie Witolda Gombrowicza. W 1909 

roku ich majątek został rozparcelowany, a dwór rozebrany w okresie 
międzywojennym 

 
118,2 km  Przybysławice  
 Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego w 

Przybysławicach jest trzecim kościołem w tym miejscu. Pierwotny 
drewniany istniał juŜ w 1414 roku. Obecny klasycystyczny powstał w XIX 
wieku. Na przybysławickim cmentarzu znaleźli miejsce wiecznego 
spoczynku dziadkowie, ojciec i brat Witolda Gombrowicza – Janusz. 

 
124,7 km  Mikułowice – miejscowość, w której urodził się w 1902 roku generał 

dyw. Franciszek Kamiński. 
 
127,7 km  Wojciechowice z gotyckim kościołem p.w. Św. Wojciecha Biskupa i 

Męczennika, pomnikiem ks. Melchiora Bulińskiego, autora pierwszej 
monografii Sandomierza. 

 
134,5 km  Rynek w Ćmielowie z okazałym budynkiem Domu Kultury im. Witolda 

Gombrowicza 
 
 Ćmielów – małe miasteczko, sławne na całym świecie dzięki 

produkowanej tu najwyŜszej jakości porcelanie. Pierwsza fabryka 
porcelany w Ćmielowie powstała w 1740 roku i wytwarzano w niej 
pospolite wyroby masowego uŜytku. Dopiero pod koniec XIX wieku, 
kiedy to właścicielem został ksiąŜę Aleksander Drucki-Lubecki, 
rozpoczęła się produkcja wysokogatunkowej, cienkościennej porcelany. 
Znany dzisiaj fason Roccoco z delikatnym wzorkiem zdobi stoły 
królewskie. W fabryce porcelany w 2005 roku otwarte zostało śYWE 
MUZEUM PORCELANY, w który znajduje się prezentacja 150 wyrobów 
zaklętych w  porcelanę,  tworzących historię miejsca i czasu ... 

 
 
137,6 km  Małoszyce z pomnikiem Witolda Gombrowicza i widniejąca na nim datą 

1904-1967, przypominającym o miejscu jego urodzenia.  
 
145,9 km   Grocholice  
    

Mijając zabudowania Grocholic, a następnie Okręglicy i Romanowa, 
wjeŜdŜa się na niewielkie wzniesienie z którego rozciąga się rozległy widok 
na dolinę rzeki Kamiennej, lasy Przedgórza IłŜeckiego, na Pasma 
Jeleniowskie ze Szczytniakiem i Pasmo Łysogórskie z widoczną wieŜą 
przekaźnika TV oraz najwyŜszy szczyt Gór Świętokrzyskich – Łysicę ( 612 
m n.p.m. ) 

 
148,9 km  Bodzechów 
 

Kościół p.w. śś. Zofii i Stanisława Kostki 1767 r., przeniesiony ze wsi 
Wsola w 1932 r., przebudowany w 1937 r. - kościół drewniany, 
konstrukcji zrębowej, na otynkowanej podmurówce. W sąsiedztwie, po 
południowo-wschodniej stronie kościoła drewniana dzwonnica. Na placu 
przykościelnym kamienne pomniki, od zachodu – krzyŜ z 1848 roku, od 



wschodu – figura Matki Boskiej z 1949 r.  W 1932 roku Wdowa Aniela 
Kotkowska, właścicielka majątku ziemskiego w Bodzechowie ofiarowała 
wraz ze swoim zięciem Janem Gombrowiczem – ojcem Witolda, na rzecz 
przyszłej parafii półtorej morgi ziemi. Jan Gombrowicz z własnych 
funduszy zakupił i przewiózł modrzewiowe drzewo z rozebranego 
kościoła we Wsoli koło Radomia. Plan budowy wykonał bezinteresownie 
inŜ. Rekwirowicz, architekt z Zakładów Ostrowieckich. Zakupiono 
dodatkową część drzewa sosnowego z miejscowego tartaku. Praca 
rozpoczęta w kwietniu 1937 roku i zakończona została w listopadzie. 
Ściany zbudowano z belek modrzewiowych, obitych zakonserwowanymi 
deskami sosnowymi. Budynek pokryty został jodłowym gontem. 
Uroczystego poświęcenia dokonano 14 listopada 1937 roku. Parafię 
erygował w 1950 roku bp Jan Kanty Lorek. W latach 1977-1982 
zbudowano nową plebanię z czerwonej cegły na placu przykościelnym od 
strony południowej.  
  

157,4 km   Wólka Bodzechowska  
 
162,6 km  Rynek Demkowski  
 
 
 
 
ŜŜóółłttyy  ––  śśrrooddkkoowwee  ddoorrzzeecczzee  KKaammiieennnneejj::  GGrroommaaddzziiccee  ––  JJeeddrrzzeejjoowwiiccee  ––  ŚŚwwiirrnnaa  ––  
KKuunnóóww  GGrróóddeekk  ––  KKuunnóóww  ––  NNiieettuulliisskkoo  MMaałłee  --    SSaaddłłoowwiizznnaa  ––  KKuurrzzaacczzee  ––  JJeelleenniiaa  
GGóórraa  ––  KKrrzzeemmiioonnkkii  ––  CCzzaarrnnaa  GGlliinnaa  ––  BBrrzzóóssttoowwaa  ––  GGrroocchhoolliiccee  ––  WWsszzeecchhśśwwiięęttee  ––  
GGrroommzzddzziiccee  ZZbbrrzzoo  ––  GGrroommaaddzziiccee    --  6644  kkmm  
  
0,0 km   Gromadzice  

Wieś połoŜona w dolinach rzeki Kamionki i jej dopływów oraz na 
lokalnych wzgórzach. Znajdują się tu ślady osadnictwa 
przedhistorycznego, kościół parafialny p.w. św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus wybudowany z inicjatywy ks. Marcina Popiela, czy tez 
Miejsce Pamięci Narodowej z okresu Powstania Styczniowego, w tym 
związane z bitwą bodzechowską z 16 grudnia 1864 roku. 

 
15,0 km   Kunów  

Ślady osadnictwa z czasów przedchrześcijańskich potwierdzone 
znaleziskami archeologicznymi, w tym dymarek tzw. kunowskich – 
pozostałości pieców ziemnych do produkcji Ŝelaza. Dawna siedziba klucza 
dóbr ziemskich Biskupów Krakowskich. Miasto z tradycjami 
kamieniarstwa, Miejsce Pamięci Narodowej z okresu Powstania 
Styczniowego.  
 

41,5 km   Krzemionki  
Znajduje się tu Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy 
„Krzemionki”, a w nim prahistoryczne kopalnie krzemienia pasiastego. 
Dzięki blisko 500-metrowej podziemnej trasie turystycznej 
odwiedzający mogą prześledzić prawie wszystkie techniki wydobywania 
krzemienia pasiastego i zobaczyć unikatowe na skalę światową kopalnie 
komorowe. Oprócz kopalń z epoki kamienia, okresu neolitu i wczesnej 
epoki brązu moŜna zobaczyć rekonstrukcję wioski neolitycznej, w 
której odbywają się interesujące lekcje muzealne.  



 
56,7 km   Grocholice/57,6 km   Wszechświęte 

Zespół wsi o tradycjach rolniczych. Dawne centrum dóbr ziemskich – 
klucza Grocholickiego, zwanego później Bodzechowskim a następnie 
Demkowskim. We Wszechświętych kościół – miejsce chrztu Mariana 
Witolda Gombrowicza, urodzonego w pobliskich Małoszycach. 

 
63,3 km   Gromadzice Zbrzo 

krajobraz wzgórz piętrzących się nad doliną rzeki Kamionki, z widokami 
na pasma Łysogórskie i Jeleniewskie. Na wierzchowinie wzgórza kapliczka 
Chrystusa Frasobliwego. To równieŜ park krajobrazowy „Ptasia Dolina” 
skomponowany z naturalnego krajobrazu doliny strugi Zbrzo.  

    
64,0 km   Gromadzice 
 

   
 
 
 
 

szlaki i ścieŜki rowerowe okolic Bałtowa  
 
 

Bałtów, wieś w województwie świętokrzyskim nad rzeką Kamienną, ok. 15 km na północny-
wschód od Ostrowca Świętokrzyskiego, leŜy w malowniczym przełomie rzeki Kamiennej 
pomiędzy WyŜyną Sandomierską a Przedgórzem IłŜeckim. Rzeka Kamienna, lewy dopływ 
środkowej Wisły, przepływa zygzakiem prawie przez cały teren gminy. Między miejscowością 
Ćmielów i Bałtów Kamienna przebija się przełomem przez wapienne podłoŜe. Na zboczach 
doliny, na prawym brzegu przełomu występują ślady zjawisk krasowych. Niemal wzdłuŜ całego 
biegu rzeki ciągną się rozległe obszary leśne. W północno - wschodniej części Bałtowa znajduje 
się rezerwat Modrzewie, o powierzchni 5,45 ha, utworzony w 1971 roku oraz wielogatunkowy las 
liściasty o charakterze naturalnym z udziałem modrzewia polskiego. Do największych atrakcji 
Bałtowa zaliczyć naleŜy Bałtowski Park Jurajski z rekonstrukcjami dinozaurów naturalnej 
wielkości, a zwłaszcza modelem Tyranozaura – największego drapieŜnika wszechczasów. W 
sąsiedztwie parku znajduje się zabytkowy 100-letni młyn, przystań kajakowa oraz przystań do 
spływów tratwą, a takŜe Ośrodek Jazdy Konnej „Kraina Koni”.  
Bałtów i okolice zwiedzić moŜna dzięki wytyczonym szlakom i ścieŜkom rowerowym.  

 
czerwony : Bałtów – Lemierze – Podgórze – Stoki Małe – Ruda Kościelna – 
Borownia – Smyków – Podgrodzie – Ćmielów Wióry – Ćmielów Rynek – 
Brzóstowa – 23 km  
 
niebieski : Bałtów – Antonimów – Trzemcha Górna – Wólka Trzemecka – Wólka 
Bałtowska – Bałtów – 12 km 
 
ŜŜóółłttyy  ::  BBaałłttóóww  ––  ZZaammoośścciiee  ––  LLeemmiieerrzzee  ––  UUllóóww  ––  KKoolloonniiaa  PPęęttkkoowwiiccee  ––  PPęęttkkoowwiiccee  ––  
SSkkaarrbbkkaa  GGóórrnnaa  ––  SSkkaarrbbkkaa  DDoollnnaa  ––  BBaałłttóóww  ––  1177  kkmm    
  



czarny łącznikowy : Wólka Bałtowska – Kolonia Wólka Bałtowska – 1,2 km  
 
 
 
 
 

 
 


