
Transwojewódzki szlak rowerowy Berlin-Lwów 
odcinek świętokrzyski 

 
 

Przebieg szlaku transwojewódzkiego w regionie świętokrzyskim: 
 
Powiaty : sandomierski, opatowski, ostrowiecki, starachowicki, skarŜyski, konecki  
 
Sandomierz – Zawisełcze – Ostrołęka – Bogoria – Skotniki – Koprzywnica - 
Beszyce – Sulisławice – Szymanowice – Klimontów – Konary – Ujazd – Iwaniska  
– Planta – Sobiekurów – Wymysłów – Józefów – StrzyŜowice – Czerników Karski 
– Czerników Opatowski – Opatów – Lipowa – Podole – Małoszyce – Ćmielów – 
Ruda Kościelna – Magonie – Sudół – Ostrowiec Świętokrzyski – Chmielów - 
Kunów – Nietulisko DuŜe – Doły Biskupie – Kałków Godów - Brody – Styków – 
Dziurów – Michałów Miejski – Starachowice – Rataje -  Wąchock – SkarŜysko-
Kamienna – Rejów – Rezerwat Dalejów – BliŜyn – Ubyszów - Majdów – Hucisko 
– Huta  – Antoniów - Niekłań – Stąporków  – Czarna - Końskie – Sielpia - Dęba – 
Maleniec –  Marcinków - śarnów – 296,6 km  
 
 
Odcinek : Sandomierz – Ujazd ( 52,5 km ) - patrz opis szlak zielony okolic Sandomierza  
 
52,5 km   Ujazd 
 
55,5 km  Iwaniska - kościół parafialny p.w. św. Katarzyny, neogotycki z czerwonej 

cegły wzniesiony w latach 1900-1905, cmentarz wojenny z lat 1914-15 
oraz 1944-45. 
 

59,0 km   Sobiekurów 
 
65,3 km   StrzyŜowice - kościół z XVIII w.  p.w. św. Bartłomieja. 
 
70,8 km  Opatów - jedna z najstarszych i waŜnych historycznie miejscowości w 

regionie, wzmiankowana juŜ w XII wieku. Zlokalizowana tu kolegiata p.w. 
św. Marcina jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury 
romańskiej w Polsce. We wnętrzu na szczególną uwagę zasługuje płyta 
zdobiąca cokół nagrobka kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego, tzw. 
„Lament opatowski”. Brama Warszawska jest jedynym zachowanym 
fragmentem nowoŜytnego systemu obronnego Opatowa. Podziemna 
Trasa Turystyczna stanowi natomiast zespół dawnych piwnic kupieckich 
pod kamienicami dawnego Rynku. Wartym uwagi jest równieŜ cmentarz 
(kirkut) naleŜący wraz z podobnymi nekropoliami na krakowskim 
Kazimierzu oraz w Lesku do największych i najpiękniejszych nekropolii 
Ŝydowskich w Polsce. 

 
75,3 km   Podole  
 
79,5 km  Małoszyce - miejsce urodzin  Witolda Gombrowicza - obelisk, 

pozostałości parku i elementy zabudowań dworskich 
 



85,5 km  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 ... 

 
91,5 km   Ruda Kościelna 
 
99,0 km   Ostrowiec Świętokrzyski  
 
Odcinek : Ostrowiec Świętokrzyski – Starachowice – Wąchock – SkarŜysko-Kamienna – 
patrz opis szlak niebieski „Śladami Zabytków Techniki Doliny Kamiennej okolic 
SkarŜyska-Kamiennej ( 81 km )  
 
180,0 km   SkarŜysko-Kamienna  
 
185,4 km   Rejów 
 
194,9 km  Rezerwat Dalejów  - Jest rezerwatem leśnym objętym ochroną 

częściową. Powierzchnia rezerwatu wynosi 87,58 ha. Według podziału 
administracyjnego rezerwat znajduje się na terenie wsi Wołów, w gminie 
BliŜyn, w powiecie skarŜyskim. RóŜnica poziomów pomiędzy najwyŜszym, 
połoŜonym w pobliŜu tzw. „drogi górniczej”, punktem ( 355 m n.p.m.), a 
najniŜszym znajdującym się w północnej części rezerwatu bagnem (ok. 
315 m n.p.m.) wynosi 40 metrów. Drzewostan tworzy głównie jodła i 
modrzew polski oraz buk, dąb, sosna, świerk, brzoza, jawor, osika i olsza. 
Wiek drzewostanów określa się na 80 do 150 lat, przy czym wiele 
dorodnych okazów modrzewia, a takŜe jodły, buka i dębu osiągnęło 180 i 
więcej lat, oraz rozmiary drzew pomnikowych.  

 
200,4 km  BliŜyn – najstarsza datowana wiadomość o BliŜynie pochodzi z 1410 

roku, kiedy to Władysław Jagiełło nocował tam z 21 na 22 czerwca w 
drodze pod Grunwald. W BliŜynie warto zobaczyć modrzewiowy 
kościółek z 1818 roku pod wezwaniem św. Zofii, który początkowo do 
roku 1887 pełnił rolę kaplicy dworskiej, a takŜe Zespół parkowo – 
dworski, na terenie którego znajduje się neogotycki pałac rodziny 
Platerów. Do czasów obecnych zachowało się tylko jego zachodnie 
skrzydło z wozownią i oficyną pięknie wkomponowane w park nad 
zalewem bliŜyńskim. Obecnie znajduje się tu Gminny Ośrodek Kultury. 
Poza zabytkami związanymi z tradycjami przemysłowymi, w okolicznych 
wsiach Sorbinie, Wołowie i Zbrojowie znajduje się liczna grupa XIX w. 
drewnianych budynków mieszkalnych, których architektura posiada wiele 
cech, charakterystycznych dla regionu świętokrzyskiego. 

 
203,4 km   Ubyszów 
 
207,4 km   Majdów 
 
215,4 km   Hucisko 
 



219,4 km   Huta 
 
222,4 km   Antoniów 
 
229,9 km  Niekłań – na wschód od miejscowości, na zalesionym wzgórzu zwanym 

Piekło o wysokości 367 m n.p.m. kryje się grupa skałek piaskowych 
zwanych Skałki Piekło. Rozciągają się one na długość prawie kilometra i 
urzekają kształtem. W 1959 roku utworzono tu rezerwat przyrody Skałki 
Piekło pod Niekłaniem, który powstał w celu ochrony malowniczych skał 
piaskowca. Nie potrzeba specjalnie wysilać wyobraźni, aby dopatrzyć się 
tam ogromnych grzybów, kominów, baszt, które osiągają wysokość od 2 
do 8 metrów wysokości.  

 
238,9 km  Stąporków 
 
242,4 km  Czarna  
 
253,4 km  Końskie zespół pałacowo-parkowy Małachowskich z II połowy XVIII 

wieku wraz z architekturą parkową, w tym : OranŜeria Egipska, „Świątynia 
Grecka”, „Domek Wnuczętów”, altana, glorietta, ogrodzenie z basztami z 
XVIII-XIX w., Kościół pw. św. Mikołaja Biskupa z XV/XVI w. Izbę 
Pamięci i Tradycji Ziemi Koneckiej przy Oddziale PTTK 

 
266,6 km  Sielpia - atrakcyjna miejscowość wypoczynkowa nad Czarną Konecką. 

PołoŜona wśród lasów nad zbiornikiem wodnym o powierzchni ponad 60 
ha, w odległości ok. 10 km od Końskich. Wielki kompleks ośrodków 
wypoczynkowych, campingów, pól namiotowych. W Sielpi znajduje się 
Muzeum Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego, które powstało w  
1934 r. . Ekspozycja obejmuje: oryginalne Ŝeliwne koło wodne, o średnicy 
8,5 m (unikat w skali europejskiej) oraz około 30 maszyn z połowy XVIII 
w. i pocz. XIX w. ( tokarki, strugarki, wiertarki promieniowe, prasy oraz 
liczące 150 lat angielskie obrabiarki, które udało się uratować ze 
staropolskiej techniki po masowo upadających i likwidowanych 
zakładach). Zachowały się urządzenia hydrotechniczne, budynek 
administracyjny, osiedle robotnicze, budynek szkoły. Od 1995 roku 
pomieszczenia muzealne stały się teŜ galerią malarską i fotograficzną. 

 
284,1 km  Maleniec - znajdujący się tu ponad 200-letni Zabytkowy Zakład 

Hutniczy, jest unikalnym w skali europejskiej zabytkiem techniki z 
zachowanym pełnym cyklem walcowni blachy i wytwarzania z niej 
narzędzi gospodarczych. Zakład powstał dzięki inicjatywie Kasztelana 
Łukowskiego Jacka Jezierskiego w 1784 roku i funkcjonował 
nieprzerwanie do 1967 r. Na dzień 15 lipca 1787 roku notowana jest w 
nim wizyta króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Obecnie Obiekt 
moŜna zwiedzać codziennie od świtu do zmroku. Dreszcz emocji podczas 
uruchamiania pięciometrowego, wykonanego w całości z drewna, koła 
wodnego oraz maszyn w hali gwoździarni  i szpadlarni udziela się 
wszystkim w czasie odbywających się tam róŜnych imprez plenerowych, z 
których najwazniejsze to „Kuźnice Koneckie” oraz „Święto Hodowców 
Ryb”. 

 
296,6 km   śarnów ( Województwo Łódzkie )  
 
 


