
Szanowni Pañstwo !

Mam zaszczyt i prawdziw¹ przyjemnoœæ oddaæ 
w Wasze rêce ten oto egzemplarz pierwszego wydania 
,,Przewodnika po Ziemi Koneckiej”, publikacji, bêd¹cej 
skromn¹ prób¹ zaprezentowania szerokiej publicznoœci 
naszej piêknej i niezwykle goœcinnej Ziemi Koneckiej. 
W jej pe³nej krasie i z ca³ym baga¿em wielowiekowych 
dokonañ historycznych, przemys³owych, spo³ecznych 
i kulturalnych. A wszystko to wœród wszechobecnej, 
bogatej, obfituj¹cej w ró¿norodne formy i treœci przyrody, 
która wy³ania siê niemal z ka¿dego zak¹tka powiatu 
koneckiego.

Wierzcie mi Drodzy Pañstwo, ¿e jest o czym 
pos³uchaæ i co podziwiaæ w tych urzekaj¹cych swoim 
osobliwym piêknem miejscach wokó³ Koñskich, 
po³o¿onych u podnó¿a Gór Œwiêtokrzyskich. Zapraszam do 
interesuj¹cej i mam nadziejê, wci¹gaj¹cej lektury naszego 
najnowszego wydawnictwa. Ufam, ¿e po zapoznaniu 
siê z treœci¹ przewodnika, zechcecie Pañstwo odwiedziæ 
gminy powiatu koneckiego, a w nich dotrzeæ do 
najciekawszych ludzi, miejsc i zabytków kultury 
materialnej regionu. Zapewniam, ¿e wszêdzie tam 
bêdziemy na Was czekaæ, serdecznie witaj¹c i goszcz¹c 
zgodnie ze staropolskim obyczajem. 

Na zakoñczenie pragnê podziêkowaæ Autorom 
tekstów zamieszczonych w tej publikacji oraz Wszystkim, 
którzy bezinteresownie przyczynili siê do powstania tego 
jak¿e po¿ytecznego dla naszego powiatu wydawnictwa. 
Serdecznie dziêkujê i zapraszam do dalszej wspó³pracy. 
Z turystycznym pozdrowieniem oraz ¿yczeniami szybkiego 
spotkania na szlakach wêdrówek. 

Starosta Konecki
Antoni Szkur³at  
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Czêœæ I
POWIAT KONECKI

(Ziemia Konecka)
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Marian Sza³da

ŒRODOWISKO GEOGRAFICZNE I PRZYRODNICZE

PO£O¯ENIE

Powiat konecki po³o¿ony jest w pó³nocno-zachodniej czêœci województwa 
œwiêtokrzyskiego i Gór Œwiêtokrzyskich, wœród piêknych, atrakcyjnych turystycznie 
rozlewisk rzeki Czarnej Koneckiej i jej dop³ywu Krasnej. To one g³ównie, wraz ze 
swymi dop³ywami i mniejszymi rzekami, które maj¹ swoje Ÿród³a na obszarze 
powiatu, tworz¹ sieæ przyrodnicz¹ i ekologiczn¹ ziemi koneckiej. Tutaj te¿ swój 
pocz¹tek bior¹ trzy inne wiêksze rzeki: Drzewiczka, Radomka i Kamienna, 
rozwijaj¹ce siê w oœciennych powiatach. Obszar powiatu koneckiego pokrywaj¹ du¿e 
zwarte kompleksy leœne. W wiêkszoœci s¹ to lasy o niewielkim stopniu 
przekszta³cenia. Przewa¿aj¹ drzewostany sosnowe, jednak we wschodniej, 
po³udniowej i po³udniowo-zachodniej czêœci Konecczyzny pojawiaj¹ siê lasy 
mieszane, z charakterystyczn¹ dla Gór Œwiêtokrzyskich jod³¹.

Na osobliwy krajobraz ziemi koneckiej sk³adaj¹ siê czyste i liczne Ÿródliska, 
rzeki i lasy tworz¹ce mozaikê z obszarami pól i ³¹k u³o¿onych w charakterystyczn¹ 

2szachownicê. Powiat konecki zajmuje powierzchniê 1140 km . Zamieszkuje go blisko 
88 tysiêcy osób. Miasto Koñskie, które jest siedzib¹ w³adz powiatu, liczy ponad 23 
tysi¹ce mieszkañców.

W sk³ad powiatu koneckiego wchodzi szeœæ gmin wiejskich: Gowarczów, 
Fa³ków Smyków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, S³upia, dwie gminy miejsko-wiejskie 
St¹porków i Koñskie oraz 195 so³ectw.

RZE�BA TERENU

Ukszta³towanie powierzchni terenów wchodz¹cych w sk³ad powiatu koneckiego jest 
wynikiem skomplikowanej rzeŸby geologicznej (powiat po³o¿ony jest w strefie 
licznych zrêbów tektonicznych zwi¹zanych z wyniesieniem obszaru Gór 
Œwiêtokrzyskich), jak i warunków panuj¹cych na tym terenie podczas zlodowacenia 
œrodkowopolskiego. Najwiêksze wysokoœci wystêpuj¹ w po³udniowo-wschodniej 
czêœci powiatu i kszta³tuj¹ siê na poziomie 350 - 400 m n.p.m. Zwi¹zane s¹ one ze 
Wzgórzami Koneckimi. Najni¿sze natomiast wysokoœci bezwzglêdne wystêpuj¹ 
w pó³nocno-zachodniej czêœci powiatu i kszta³tuj¹ siê na poziomie oko³o 200 m n.p.m. 
W tej czêœci ziemi koneckiej wystêpuj¹ Wzgórza Opoczyñskie, których wysokoœci s¹ 
znacznie ni¿sze od otaczaj¹cych obszarów, gdy¿ zwi¹zane jest to z wyrównywaniem  
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tego terenu przez erozyjn¹ i akumulacyjn¹ dzia³alnoœæ l¹dolodu zlodowacenia 
œrodkowopolskiego, jak i klimatu peryglacjalnego panuj¹cego na tym terenie 
w okresie obecnoœci l¹dolodów.

KLIMAT

Teren ziemi koneckiej jest mocno zró¿nicowany, zarówno pod wzglêdem 
ukszta³towania powierzchni, jak i jej pokrycia, st¹d te¿ warunki klimatyczne s¹ 
wyraŸnie zró¿nicowane. Wielkoœæ opadów atmosferycznych na danym terenie zale¿y 
od rzeŸby, pokrycia, wzniesienia terenu i jego ekspozycji. Roczna suma opadów 
w rejonie waha siê od ok. 650 mm do 700 mm i wzrasta generalnie w kierunku 
po³udniowym wraz z rosn¹cymi wysokoœciami nad poziomem morza. Najwiêksze 
opady odnotowuje siê w miesi¹cach letnich, a najni¿sze w listopadzie, styczniu 
i lutym.

0Œrednia temperatura roczna wynosi ok. 7 C z najch³odniejszym miesi¹cem 
lutym, najcieplejszy natomiast jest lipiec. Ukszta³towanie terenu sprzyja tworzeniu siê 
swoistych warunków mikroklimatycznych oraz wystêpowaniu przymrozków. Liczba 
dni mroŸnych i takich, w których istnieje mo¿liwoœæ wyst¹pienia przymrozków, 
wynosi oko³o 200. W odkrytych obni¿eniach terenu przymrozki trafiaj¹ siê niekiedy 
jeszcze w pierwszych dniach czerwca. 

Przewa¿aj¹ wiatry z kierunków zachodnich i po³udniowo-zachodnich. 
W przesz³oœci na tych terenach funkcjonowa³y ,,m³yny wiatraki”. Najwiêksze 
zachmurzenie wystêpuje w zimie, najmniejsze na prze³omie lata i jesieni. Mg³y 
utrzymuj¹ siê œrednio oko³o 20 dni w roku- najwiêcej jesieni¹, zim¹ i wczesn¹ wiosn¹.
Warunki pogodowe, istniej¹ce w powiecie koneckim, raczej hamuj¹ wystêpowanie 
zwiêkszonych stê¿eñ zanieczyszczeñ w powietrzu atmosferycznym, z wyj¹tkiem pór 
roku, gdzie niskie temperatury skutkuj¹ zwiêkszonym zu¿yciem paliw w celach 
grzewczych i wzrostem emisji zanieczyszczeñ. Stosunkowo du¿a iloœæ opadów 
atmosferycznych, sprzyja wymywaniu zanieczyszczeñ z atmosfery. 

Warunki klimatyczne nie sprzyjaj¹ uprawie roœlin o d³u¿szym okresie 
wegetacyjnym i wymagaj¹cych wczesnego siewu. Okres wegetacyjny trwa od 
kwietnia do listopada,  czyli œrednio przez 200 - 210 dni w roku.

BOGACTWA NATURALNE I GLEBY

Zasoby naturalne
Na terenie powiatu wystêpuj¹ nastêpuj¹ce udokumentowane z³o¿a: 

P piasku budowlanego: Hucisko-Mostki, Krasna, Proæwin, Przybyszowy, 
Morzywó³, Barycz,

P z³o¿a surowców ilastych - Adamów, 
P z³o¿a i³ów do produkcji ceramiki budowlanej: Mnin, Szkucin, W³ochów

 i Kozów,
P z³o¿a ochry - z³o¿e barwników naturalnych - Baczyna (gm. Koñskie), obecnie 

nieeksploatowane.

Gleby
 Powiat konecki po³o¿ony jest w zasiêgu kilku makroregionów, co wp³ywa na 
silne zró¿nicowanie warunków glebowych. Ska³y macierzyste gleb s¹ równie¿ silnie 
zró¿nicowane, w zwi¹zku z tym wszystkie te czynniki glebotwórcze maj¹ zasadniczy 
wp³yw na jakoœæ gleb i ich rolnicz¹ przydatnoœæ. Takie zró¿nicowanie terenu 
spowodowa³o du¿¹ zmiennoœæ glebow¹, która zaznacza siê w typologii, rodzajach 
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i gatunkach gleb oraz ich lokalizacji przestrzennej. W zwi¹zku z tym na terenie 
powiatu wystêpuj¹ ró¿norodne typy gleb, takie jak:
P gleby bielicowe i pseudobielicowe zajmuj¹ce w województwie najwiêksz¹ 

powierzchniê. Wytworzy³y siê one na ska³ach macierzystych ró¿nego 
pochodzenia geologicznego, ubogich w sk³adniki od¿ywcze i przy 
wspó³udziale roœlinnoœci leœnej (lasy iglaste). Warunkami sprzyjaj¹cymi 
bielicowaniu s¹ stosunkowo du¿e opady i niskie temperatury. Nale¿¹ do gleb 
kwaœnych lub s³abo kwaœnych i nie tworz¹ du¿ych kompleksów, lecz 
wystêpuj¹ w mozaice z glebami brunatnymi,

P gleby brunatne wytworzy³y siê przy udziale roœlinnoœci leœnej, na ró¿nych 
ska³ach macierzystych, zasobnych w glinokrzemiany zasadowe i wêglan 
wapnia. Na terenie województwa zajmuj¹ drugie miejsce pod wzglêdem 
powierzchni wystêpowania. Wœród tego typu gleb, wyró¿nia siê gleby 
brunatne w³aœciwe, które wystêpuj¹ na terenach lessowych, gliniastych 
i piaszczystych polodowcowych oraz brunatne wy³ugowane, wystêpuj¹ce na 
terenach infiltracyjnych, przemywanych przez wody opadowe lub na 
zwietrzelinie piaskowców i piasków z ró¿nej genezy, pozbawionych wêglanu 
wapnia. W sk³ad gleb brunatnych wchodz¹ jeszcze gleby brunatne kwaœne, 
gleby brunatne bielicowe (wystêpuj¹ tylko w siedliskach leœnych) i gleby 
szarobrunatne.
W powiecie koneckim wystêpuje najwiêkszy udzia³ najs³abszych gleb 

w powierzchni u¿ytków rolnych (73,1%) w porównaniu do innych powiatów 
województwa œwiêtokrzyskiego (skar¿yski - 67,1% i w³oszczowski - 58,1%), co 
znajduje odzwierciedlenie w jakoœci bonitacyjnej gleb i kompleksach przydatnoœci 
rolniczej.

Wystêpuj¹ce tu gleby zaliczaj¹  siê w wiêkszoœci do nastêpuj¹cych  
kompleksów przydatnoœci rolniczej gruntów ornych:     
P kompleks ¿ytni s³aby wystêpuje na terenie ca³ego powiatu. Wiêkszoœæ tych 

gleb jest sucha i mo¿liwoœæ intensyfikacji na drodze nawo¿enia jest 
ograniczona. Najwiêksze powierzchnie tego kompleksu mo¿na spotkaæ 
w gminach: Radoszyce, Koñskie, Fa³ków i Gowarczów. Dobór roœlin w tym 
kompleksie jest zredukowany, uprawia siê tutaj najczêœciej ¿yto, seradelê, 
³ubin oraz owies,

P kompleks ¿ytni bardzo s³aby obejmuje gleby ubogie w sk³adniki pokarmowe i 
suche. Gleby tego typu wystêpuj¹ w rozproszeniu na terenie ca³ego powiatu. 
Najwiêksze ich powierzchnie s¹ w gminach: Koñskie, Fa³ków, Gowarczów, 
St¹porków. Zakres upraw na ogó³ zawê¿a siê do ¿yta, ³ubinu i seradeli,

P kompleks zbo¿owo-pastewny s³aby wystêpuje g³ównie w dolinach rzecznych 
i na obszarach piaszczystych. Gleby tego kompleksu najliczniej wystêpuj¹ w 
gminach: Radoszyce, St¹porków, Fa³ków. W doborze roœlin przewa¿a tu ¿yto 
i ziemniaki.

 Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Wed³ug metody punktowej oceny poszczególnych elementów œrodowiska, 

takich jak: gleba, warunki klimatyczne (agroklimat), warunki wodne, a tak¿e rzeŸba 
terenu, powiat konecki ma niekorzystne warunki do rozwoju rolnictwa. 

Pod wzglêdem jakoœci gleb powiat konecki ma najni¿szy w województwie 
wskaŸnik - 32,1 pkt., przy œredniej dla województwa 52,2 pkt. i kraju 49,5 pkt. Ponad 
80 % gleb powiatu koneckiego jest zakwaszona. Odczyn (pH) reguluje procesy 
zachodz¹ce w glebie, zbyt niski hamuje pobieranie przyswajalnych sk³adników przez 
roœliny.
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Niska jakoœæ gleb oraz du¿e rozdrobnienie nie sprzyjaj¹ wydajniejszej 
produkcji rolnej. Rolnictwo najlepiej rozwiniête jest w gminach S³upia i Radoszyce, 
gdzie na wysokim poziomie prowadzona jest hodowla byd³a mlecznego i trzody 
chlewnej. 

WODY

Wody podziemne
Wystêpowanie i zasobnoœæ wód podziemnych zale¿y œciœle od budowy 

geologicznej terenu i wykszta³cenia litologicznego ska³ tworz¹cych zbiorniki wód 
podziemnych. Na ziemi koneckiej zbiorniki wód podziemnych o znaczeniu 
u¿ytkowym, wystêpuj¹ w 3 poziomach:
P triasowym, zwi¹zanym z kompleksem ³upków ilastych, ze zwierciad³em 

wody na g³êbokoœci 12-75 m.
P jurajskim, zwi¹zanym z piaskowcami i mu³owcami, ze zwierciad³em wody 

na g³êbokoœci 1-62 m.
P czwartorzêdowym, zwi¹zanym z piaszczysto-¿wirowymi osadami dolin 

rzecznych, ze zwierciad³em wody na g³êbokoœci 1-4,5 m.
Centralna i wschodnia czêœæ gminy Koñskie znajduje siê na terenie tzw. 

Koneckiego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych (KGZWP), który ma charakter 
3szczelinowo - porowy, a zasoby dyspozycyjne szacowane s¹ na oko³o 1037 m /h. 

W powiecie koneckim wykorzystanie wód podziemnych jest bardzo du¿e. W samej 
gminie Koñskie wystêpuj¹ 2 oddzielne systemy zaopatrzenia w wodê. Miasto 
zaopatrywane jest z ujêæ w Modliszewicach, Koñskich i Nieœwiniu, a Sielpia z ujêcia 
znajduj¹cego siê na jej terenie.

Oprócz wspomnianych ujêæ w ka¿dej z pozosta³ych gmin wystêpuj¹ lokalne 
ujêcia wód podziemnych, utworzonych na lokalnych zbiornikach wód podziemnych, 
przewa¿nie tego samego piêtra stratygraficznego, co KGZWP. Ponadto nadal bardzo 
popularne s¹ w gospodarstwach indywidualnych studnie, w których w zale¿noœci od 
warunków geologicznych drenowane s¹ poziomy wodonoœne, bardzo p³ytkie (tzw. 
studnie wierzchówkowe), jak i g³êbsze poziomy wód podziemnych, najczêœciej 
gruntowych.

 

Zalew ,,Mi³a” na rzece Czarnej Koneckiej w Staporkowie 
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Wody powierzchniowe
Teren powiatu le¿y w zlewniach dwóch rzek bêd¹cych lewobrze¿nymi 

dop³ywami Wis³y tj. Kamiennej oraz Pilicy. Dobrze rozwiniêta jest sieæ rzeczna 
o uk³adzie pierzastym, której centraln¹ oœ stanowi Czarna Konecka wraz z jej 
lewobrze¿nym dop³ywem - Krasn¹. Znaczna iloœæ cieków wodnych bierze swój 
pocz¹tek z wysiêków i podmok³ych obni¿eñ na terenach leœnych. Znaczne spadki 
rzek, gwa³towne przybory i nierównomierne roz³o¿enie sezonowych przyborów 
sprawia, ¿e rzeki ziemi koneckiej maj¹ charakter górski i podgórski. Natomiast 
spoœród trzech innych rzek, których obszary Ÿródliskowe znajduj¹ siê na terenie 
Konecczyzny, dwie z nich uchodz¹ bezpoœrednio do Wis³y tj. Radomka i Kamienna, 
a Drzewiczka odprowadza swoje wody do Pilicy. 
Dolina Czarnej Koneckiej

Czarna Konecka to najwiêksza rzeka powiatu. Wystêpuj¹ tu obszary 
bagienne - moczary, torfowiska, lasy ³êgowe, o s³abo poznanej niestety do tej pory 
faunie i florze. Spiêtrzenie wód tego cieku pozwoli³o na zagospodarowanie czêœci 
doliny Czarnej Koneckiej w postaci stawów hodowlanych. To miejsce wystêpowania 
wielu rzadkich, chronionych gatunków roœlin i zwierz¹t. Œwiat roœlinny jest 
reprezentowany na tym terenie przez: owado¿erne rosiczki, grzybienie bia³e, kosaæce 
syberyjskie, wawrzynki wilcze³yko i kilka gatunków ³¹kowych storczyków. 

Królestwo zwierz¹t reprezentuj¹ gatunki takie jak: motyle - paŸ ¿eglarz i paŸ 
królowej; p³azy - traszki zwyczajne i górskie, rzekotka drzewna; gady - zaskroniec, 
padalec, ¿mija zygzakowata; ssaki - bóbr, wydra, ³oœ, kuna leœna. Na tym 
malowniczym terenie mo¿emy spotkaæ tak¿e oko³o 200 gatunków ptaków, w tym 
oko³o 170 to gatunki lêgowe. Wystêpuj¹ tu m.in.: bocian czarny, ¿uraw, b¹k, kobuz, 
jarz¹bek, cietrzew, kropiatka, zielonka, derkacz, rycyk, krwawodziób, samotnik, 
rybitwa czarna, p³omykówka, w³ochatka, dziêcio³ zielonosiwy, podró¿niczek, remiz, 
kruk.

Z ryb najczêœciej spotykane to: szczupaki, okonie, liny, p³ocie i karasie. Nadal 
prowadzone s¹ badania nad wystêpowaniem w tym regionie bezkrêgowców, ryb 
i nietoperzy. Dolina rzeki Czarnej Koneckiej to miejsce posiadaj¹ce ogromne walory 
przyrodnicze i krajobrazowe. Koryto rzeki rozci¹ga siê pomiêdzy lasami i ³¹kami, 
tworz¹c ciekawy korytarz ekologiczny. Czarna Konecka, meandruj¹c wœród lasów 
i ³¹k, tworzy urzekaj¹ce pejza¿e. Obszar doliny, w wiêkszoœci poroœniêty lasem, 
tworzy korzystny mikroklimat.
Dolina Krasnej

Bagienna dolina rzeki Krasnej po³o¿ona jest na po³udnie od St¹porkowa. Jest 
to jeden z najciekawszych i najlepiej zachowanych podmok³ych terenów w Polsce, 
naturalny i nienaruszony od tysiêcy lat. To per³a przyrody œwiêtokrzyskiej, nazywana 
przez przyrodników ,,Biebrz¹ w miniaturze”.

Ichtiofauna dolnej Krasnej reprezentowana jest przez 12 gatunków ryb, 
a w tym kilka gatunków charakterystycznych dla wód rzecznych zimnych o bystrym 
nurcie. ¯yj¹ tutaj: pstr¹g potokowy, miêtus, g³owacz bia³op³etwy, a z gatunków 
chronionych œliz i minóg ukraiñski (przedstawiciel gromady krêgoustych). 
Potwierdzono tak¿e wystêpowanie wielu gatunków rzadkich motyli i wa¿ek.  

Najwiêkszym bogactwem doliny s¹ ptaki. Stwierdzono wystêpowanie a¿ 98 
gatunków, a 15 z nich wpisano do rejestru europejskiej czerwonej ksiêgi. S¹ to gatunki 
rzadkie, objête ochron¹ konwencji prawa europejskiego. Gniazduj¹ tu m.in. orlik 
krzykliwy, b³otniak ³¹kowy, b¹k i kropiatka - ptaki zagro¿one wyginiêciem, a derkacz 
uznany zosta³ za gatunek zagro¿ony w skali œwiatowej. Dla bociana czarnego, 
¿urawia, cietrzewia i jarz¹bka te tereny to jedna z ostatnich bezpiecznych ostoi 
ptaków. 
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Z ciekawszych ssaków wystêpuj¹: ³oœ, wydra, ryjówka malutka, orzesznica, 
co najmniej 8 gatunków nietoperzy, a wœród nich rzadki mroczek poz³ocisty. Wœród 
rozleg³ych bagien, usytuowane s¹ olbrzymie ¿eremia bobrów. Wyj¹tkow¹ czystoœæ 
wody potwierdza obecnoœæ raków szlachetnych i g¹bek.

Podmok³y teren porastaj¹ cenne i coraz rzadsze roœliny wodne i szuwarowe 
takie jak: gr¹¿el ¿ó³ty, szalej jadowity, osoka aloesowata, rosiczka d³ugolistna czy 
zamokrzyca ry¿owa. Na bardziej suchym skraju doliny roœnie wawrzynek wilcze³yko, 
goryczka w¹skolistna, podkolan bia³y, modrzewnica zwyczajna, kruszczyk b³otny, 
pe³nik europejski, mieczyk dachówkowaty, storczyk szerokolistny, kruszczyk 
rdzawoczerwony, pomocnik baldaszkowy, paprotka zwyczajna i kosaciec syberyjski. 
Na terenie doliny stwierdzono dotychczas 18 gatunków roœlin objêtych ochron¹ 
gatunkow¹. W styczniu 2004 r. utworzony tu zosta³ rezerwat przyrody. Ma on 
powierzchniê 413 ha i jest najwiêkszym rezerwatem na terenie województwa. Dziêki 
sieci œcie¿ek dydaktycznych oraz pomostowi i wie¿y widokowej, jest on doskonale 
przystosowany do zwiedzania i prowadzenia zajêæ dydaktycznych.

Kompleksy stawów rybnych
Podmok³e tereny powiatu sprzyjaj¹ budowie stawów rybnych. Najwiêksze 

kompleksy  stawowe wystêpuj¹ w gminie Ruda Maleniecka (Ciekliñsko, Ruda 
Maleniecka, Maleniec), Gowarczowie (Felicjanów) oraz St¹porkowie. Nale¿y dodaæ, 
¿e tzw. ma³a retencja na ziemi koneckiej zwi¹zana jest w³aœciwie tylko z g³ównym 
ciekiem odwadniaj¹cym ten obszar, czyli Czarn¹ Koneck¹. Jedynie kompleksy 
stawów w gminie Gowarczów i Fa³ków zwi¹zane s¹ z podmok³oœciami i mokrad³ami, 
zasilanymi w mniejszym stopniu przez wody rzeczne.

Tereny podmok³e urzekaj¹ bogactwem ornitofauny. Mo¿na tu spotkaæ: 
b³otniaka stawowego, ¿urawia, bociana czarnego, zielonkê, perkoza, a tak¿e wiele 
gatunków nie lêgowych, tj. rybo³owa, kormorana, czaplê bia³¹, a przede wszystkim 
rzadkiego w Polsce i Europie or³a bielika. Maj¹ tu swoje siedliska wydry i bobry. 
Z rzadko spotykanej roœlinnoœci mo¿na wyró¿niæ: kilka gatunków wid³aka, bluszcz 
pospolity, kruszynê pospolit¹, d³ugosza królewskiego. 

Kompleks stawów rybnych w Rudzie Malenieckiej
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FLORA I FAUNA

Prawie po³owê powierzchni Konecczyzny pokrywaj¹ du¿e zwarte obszary 
leœne, tworz¹ce mozaikê z krajobrazami rolniczymi. S¹ to obszary szczególnie bogate 
w faunê i florê. Wysoka jest liczebnoœæ populacji zwierz¹t ³ownych, liczne s¹ miejsca 
lêgowe i ostoje ptactwa, w tym gatunków rzadkich i chronionych. P³yn¹ce tu rzeki 
nale¿¹ do najczystszych i najmniej ,,przekszta³conych” w województwie 
œwiêtokrzyskim. Praktycznie ca³y teren objêty jest ró¿nymi formami ochrony. S¹ to: 
czêœæ Przedborskiego Parku Krajobrazowego i jego otulina, Konecko-£opuszniañski 
Obszar Chronionego Krajobrazu, czêœæ Przysusko-Szyd³owieckiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, rezerwaty przyrody: Gagaty So³tykowskie, Ska³ki Piek³o 
(znane te¿ pod nazw¹ Piek³o Niek³añskie) i Piekie³ko Szkuckie, pomniki przyrody
 i u¿ytki ekologiczne.

Przedborski Park Krajobrazowy (PPK)
Przedborski Park Krajobrazowy zosta³ utworzony w 1988 roku jako pierwszy 

w dawnym województwie piotrkowskim. Zajmuje on najbardziej cenne przyrodniczo 
fragmenty Pasma Przedborsko-Ma³ogoskiego, stanowi¹cego centraln¹ czêœæ parku 
oraz Niecki W³oszczowskiej, Wzgórz £opuszañskich i Opoczyñskich. Mezoregiony 
te wchodz¹ w sk³ad makroregionu Wy¿yny Przedborskiej (wg podzia³u dziesiêtnego 
J. Kondrackiego). PPK jest wa¿nym sk³adnikiem Ekologicznego Systemu Obszarów 
Chronionych w Polsce, a bardzo wa¿nym obiektem w Polsce œrodkowej. Park ten 
wspólnie z Parkiem Sulejowskim (1994) i Spalskim (1995) jest ogniwem chroni¹cym 
dorzecze Pilicy. O atrakcyjnoœci PPK decyduj¹: malowniczoœæ i ró¿norodnoœæ 
krajobrazu, obecnoœæ wielu punktów widokowych, korzystne warunki 
bioklimatyczne dziêki obfitoœci lasów oraz czystych wód powierzchniowych - bogata 
fauna, flora i szata roœlinna; ustronnoœæ po³o¿enia, przewaga tradycyjnych form 
gospodarki rolnej oraz obecnoœæ zabytków architektury i kultury ludowej w jednoœci 
z ochron¹ dziedzictwa naturalnego.
 Zadaniem parku jest zachowanie jego walorów przyrodniczych 
i krajobrazowych, stworzenie systemu skutecznej ochrony najcenniejszych obiektów - 
rezerwatów i pomników przyrody oraz udostêpnienie terenu dla turystyki 
ekologicznej. Lasy w PPK zajmuj¹ 63,8 % jego powierzchni. S¹ to przewa¿nie 
drzewostany sosnowe na siedlisku borów mieszanych, przeplecione olsami i borami 
bagiennymi. Z wa¿niejszych siedlisk roœlinnych mo¿na wyró¿niæ: murawy 
kserotermiczne, ³¹ki ekstensywnie u¿ytkowane, torfowiska wysokie, torfowiska 
przejœciowe i trzêsawiska, obni¿enia dolinkowe buczyny, bory i lasy bagienne, lasy 
³êgowe i nadrzeczne zaroœla wierzbowe.

W obrêbie powiatu koneckiego po³o¿ony jest niewielki obszar 
Przedborskiego Parku Krajobrazowego, a w³aœciwie tylko zachodnia jego czêœæ 
znajduje siê w obrêbie gmin Fa³ków i S³upia. Obejmuje on miêdzy innymi Pasmo 
Przedborsko-Ma³ogoskie zbudowane z wapieni górnojurajskich oraz kredowych 
piasków, piaskowców i margli. Na terenie obu wspomnianych gmin znajduje siê 
otulina parku, a nie sam obszar chroniony. Jedynie przy samej granicy gmin S³upia
 i Fa³ków mo¿na odnotowaæ niewielkie fragmenty po³o¿one w bezpoœrednim 
s¹siedztwie z unikatowym rezerwatem PPK - Piskorzeniec. Znajduje siê tutaj rozleg³e 
torfowisko, a dok³adnie ekosystemy wysokotorfowiskowe i bagienne, a tak¿e lasy 
olchowo-brzozowe i bory bagienne. Rozleg³e tereny torfowiskowe powsta³y na 
zaroœniêtych do³ach potorfowych. W pó³nocno-zachodniej czêœci rezerwatu jeszcze 
kilkanaœcie lat temu dominowa³y otwarte torfowiska wysokie i przejœciowe. 
Wystêpowa³y tutaj p³aty torfowisk wysokich typu ba³tyckiego. By³o to najlepiej 
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zachowane torfowisko wysokie w Polsce œrodkowej z bogat¹ flor¹ i faun¹. Obecnie 
torfowisko zarasta w bardzo szybkim tempie, powoduj¹c wyginiêcie rzadkich 
gatunków roœlin, takich jak rosiczka d³ugolistna i rosiczka poœrednia.

G³ówn¹ przyczyn¹ tych niekorzystnych zmian jest zak³ócenie warunków 
wodnych torfowiska, co sprzyja inwazji drzew i krzewów, a w konsekwencji 
doprowadza do jego zarastania i zmian w sk³adzie gatunkowym zbiorowisk 
roœlinnych. Bór bagienny traci na znaczeniu wskutek przesuszenia. Na du¿¹ skalê 
zachodz¹ procesy murszenia masy torfowej i procesy gr¹dowienia tych zbiorowisk. 
W sk³ad Rezerwatu Piskorzeniec wchodz¹ dwa stawy: ,,Boles³aw" i ,,Du¿y". Pierwszy 
z nich w chwili obecnej praktycznie ju¿ nie istnieje, gdy¿ uleg³ zaroœniêciu. 
W po³udniowej czêœci rezerwatu wystêpuje drugi, zasilany wodami potoku Borowa, 
kompleks stawów wykorzystywanych do hodowli karpia. 

W parku spotyka siê wiele gatunków zwierz¹t, spoœród których najliczniejsz¹ 
grupê stanowi¹ ptaki -168 gatunków; 98 z nich nale¿y do awiofauny lêgowej. 
Potwierdzono wystêpowanie m.in.: biegusa p³askodzioba, bociana czarnego, ³abêdzia 
niemego, ogorza³ki rybo³owa, b¹ka, g¹go³a, kropiatki. Z gromady ssaków wystêpuj¹ 
bobry, wydry, a w ostatnim czasie pojawi³y siê tak¿e wilki.
Jako jedn¹ z najwiêkszych ciekawostek Przedborskiego Parku Krajobrazowego 
wymieniæ nale¿y g³az narzutowy ,,Jedynak" w uroczysku Gustawów (na granicy 
z powiatem radomszczañskim). Nazywany ,,jedynakiem", gdy¿ jest to najwiêkszy 
g³az narzutowy w okolicy. Jego œrednica wynosi oko³o 4 metrów.

Konecko-£opuszniañski Obszar Chronionego Krajobrazu (K-£OChK)
Konecko-£opuszniañski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje 

pó³nocno-zachodni¹ czêœæ województwa œwiêtokrzyskiego, a w naszym powiecie 
tereny gmin: Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków i St¹porków oraz czêœciowo 
gminy Koñskie i S³upia. Prawie po³owê obszaru zajmuj¹ du¿e kompleksy leœne 
o charakterze naturalnym z wielogatunkowymi drzewostanami z przewag¹ jod³y 
i sosny, z domieszk¹ dêbu, œwierka, buku i grabu, zw³aszcza w lasach koneckich 
i radoszyckich. W pó³nocno-wschodniej i pó³nocnej czêœci obszaru wystêpuj¹ 
siedliska borowe. Na szczytach wydm i luŸnych piaskach rosn¹ suche sosnowe bory 
chrobotkowe. W dolinach rzek wystêpuj¹ ³êgi z jesionami i olsz¹. W po³udniowej 
czêœci obszaru lasy s¹ bardziej rozcz³onkowane i rozdzielone po³aciami ³¹k, 
dywanami liliowych wrzosowisk i brunatnych torfowisk. 

Walory przyrodnicze i krajobrazowe podkreœlaj¹ rezerwaty przyrody 
nieo¿ywionej: Gagaty So³tykowskie, Piekie³ko Szkuckie, Ska³ki Piek³o i Górna 
Krasna. W œrodkowej i po³udniowej czêœci Obszaru Chronionego Krajobrazu 
wystêpuj¹ wilgotne ³¹ki oraz torfowiska niskie i przejœciowe. Zró¿nicowany krajobraz 
jest siedliskiem bogatej flory i fauny. Przeprowadzone badania wykaza³y 
wystêpowanie 35 gatunków ssaków, oko³o 210 gatunków ptaków, 5 gatunków gadów, 
12 gatunków p³azów, 4 gatunki chronionych motyli i 1 gatunek paj¹ka objêtego 
ochron¹. Liczbê roœlin naczyniowych szacuje siê na oko³o 800 gatunków, 27 z nich to 
roœliny chronione. Rosn¹ tu miêdzy innymi: wielosi³ b³êkitny, pe³nik europejski, 
zawilec wielkokwiatowy, gêsiówka szorstkow³osista, pomocnik baldaszkowy 
i wawrzynek wilcze³yko. 

Bogata jest te¿ fauna reprezentowana przez zwierzêta ³owne: dziki, sarny, 
jelenie. Spoœród p³azów wystêpuj¹cych na terenie obszaru chronionego warto 
wymieniæ np. ¿aby: moczarowe i trawne oraz ropuchy szare, zielone i paskówki. 
Z kolei gromadê gadów reprezentuj¹: ¿mija zygzakowata, zaskroniec, jaszczurka 
zwinka, ¿yworodna i padalec. Wœród ptaków spotkaæ mo¿na: cietrzewia, derkacza, 
bociana czarnego i ³abêdzia niemego oraz rzadki gatunek sowy - w³ochatkê. 



15Powiat Konecki

Najwa¿niejsz¹ funkcj¹ tego obszaru jest ochrona wód podziemnych 
i powierzchniowych, a tak¿e jego rola klimatyczna i aerosanitarna, szczególnie dla 
poprawy jakoœci powietrza atmosferycznego.

Przysusko-Szyd³owiecki Obszar Chronionego Krajobrazu
Obejmuje wschodni¹ czêœæ gminy Gowarczów o powierzchni 4 462 ha. Jest 

to  obszar poroœniêty w znacznym stopniu lasami mieszanymi z jod³¹, œwierkiem, 
brzoz¹ i bukiem oraz licznymi Ÿródliskami i ma³ymi ciekami wodnymi. Obszar ten jest 
s³abo poznany pod wzglêdem przyrodniczym. Kompleksy leœne tworz¹ w du¿ej 
mierze mieszane starodrzewia z du¿¹ iloœci¹ œródleœnych torfowisk. Stosunkowo 
najlepiej poznana jest na tym terenie ornitofauna. Z ciekawszych gatunków ptaków 
wystêpuj¹: cietrzewie, jarz¹bki, bociany czarne, or³y bieliki. Faunê ssaków 
reprezentuj¹ liczne gatunki zwierz¹t ³ownych. Czêsto spotykamy tu równie¿ koszatki 
i popielice - rzadkie i niezwykle ciekawe nadrzewne gryzonie.
 
Rezerwaty przyrody nieo¿ywionej

Rezerwaty przyrody nieo¿ywionej to obszary obejmuj¹ce odkrywki 
geologiczne, miejsca wystêpowania zjawisk krasowych, profile glebowe, przyk³ady 
erozji, antropologiczne odkrywki œladów dawnej fauny i flory. Na terenie powiatu 
koneckiego znajduj¹ siê trzy zarejestrowane rezerwaty przyrody nieo¿ywionej: 
Gagaty So³tykowskie, Ska³ki Piek³o (znane te¿ pod nazw¹ Piek³o Niek³añskie) 
i Piekie³ko Szkuckie. 
Rezerwat Gagaty So³tykowskie

Gagaty So³tykowskie to rezerwat znajduj¹cy siê na pograniczu miejscowoœci 
Odrow¹¿ i So³tyków. Ochron¹ objête s¹ ods³oniêcia dolnojurajskich i³ów i mu³ków 
z wk³adkami piaskowców, ujawniaj¹cych tekstury sedymentacyjne typowe dla 
œrodowiska rzecznego oraz interesuj¹ce minera³y gagaty i ró¿ne formy wystêpowania 
syderytu.

Gagat, zwany te¿ bursztynem czarnym lub czarn¹ ambr¹ - to osobliwa, 
bitumiczna odmiana wêgla brunatnego o smolisto-czarnej barwie, daj¹ca siê obrabiaæ 
i polerowaæ, st¹d te¿ wykorzystywana bywa czêsto w jubilerstwie. Na terenie 
wyrobiska kopalni w So³tykowie odkryto piêknie zachowane œlady tropów du¿ego 
dinozaura. Badania wykaza³y, ¿e zlokalizowane tutaj œlady (odciœniête tropy) nale¿a³y 
do dilofozaura. Na terenie rezerwatu odkryto tak¿e œlady jednego z najstarszych 
zauropodów, jakie st¹pa³y po Ziemi. Zauropody pojawi³y siê na Ziemi na samym 
pocz¹tku okresu jurajskiego. W So³tykowie oprócz tropów dinozaurów zachowa³y siê 
równie¿ zwêglone szcz¹tki flory kopalnej. 

Rezerwat przyrody nieo¿ywionej ,,Gagaty So³tykowskie”
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Rezerwat Ska³ki Piek³o (Piek³o Niek³añskie) 
Rezerwat po³o¿ony jest w obszarze Ÿródliskowym rzeki Kamiennej 

w centrum Staropolskiego Zag³êbia Przemys³owego. Wa¿nym jego elementem jest 
Góra Piek³o. Na terenie rezerwatu, na wielkim, prawie ca³kowicie zalesionym 
grzbiecie, siêgaj¹cym 367 m. n.p.m., znajduj¹ siê dwie grupy jurajskich ska³ 
piaskowcowych. S¹ to tzw. ostañce, pozosta³oœci dawnej, jednolitej p³yty skalnej, 
czêœciowo zniszczonej na skutek wietrzenia i rozcz³onkowanej na malownicze ska³y, 
tworz¹ce oryginalne morfologiczne formy ambon, grzybów, okapów, sto³ów czy 
baszt. Powsta³y one w okresie czwartorzêdu, g³ównie w epoce lodowcowej. 
Zbudowane s¹ z ró¿nych gatunków piaskowca o niejednakowej odpornoœci na 
wietrzenie. Ich œciany s¹ piêknie rzeŸbione, pokrywaj¹ je jamy, ¿eberka i kolumienki, 
jest du¿o szczelin, trafiaj¹ siê w¹skie wyd³u¿one okna. W szczelinach miêdzy 
warstwami piaskowca w górnej czêœci kazalnic ros³a do niedawna rzadka, cenna 
paproæ zanokcica pó³nocna, pozosta³oœæ flory epoki lodowcowej. 

Rezerwat Piekie³ko Szkuckie 
Po³o¿ony w pobli¿u wsi Szkucin (gmina Ruda Maleniecka), jest rezerwatem 

czêœciowym przyrody nieo¿ywionej. Zosta³ utworzony w 1995 roku w celu ochrony 
naturalnych ska³ek, reprezentowanych przez zlepieñce jury dolnej. Rezerwat 
obejmuje partiê ³agodnego wzniesienia. Jego grzbiet pokryty jest szeregiem ska³ek, 
które maj¹ unikatow¹ wartoœæ naukow¹. Ró¿norodny kszta³t ska³ek, maj¹cych postaæ 
progów i sto³ów skalnych, decyduje o ich walorach krajobrazowych. Obszar tego 
piêknego miejsca pokrywa las mieszany. Na stoku o ekspozycji po³udniowej 
wystêpuj¹ bardzo liczne leje i do³y, prawdopodobnie bêd¹ce wynikiem dzia³alnoœci 
tzw. klinów mrozowych. Przewa¿a w nim sosna, s¹ tak¿e jod³y, buki, brzozy i dêby. 
W runie leœnym mo¿na spotkaæ wiele rzadkich i ciekawych roœlin. W czêœci 
wschodniej i œrodkowej rezerwatu, w pobli¿u ska³ek, wystêpuj¹ pomnikowe okazy 
drzew w wieku ponad 150 lat (sosny i dêby). 
 
Pomniki przyrody 

Do najciekawszych osobliwoœci, które s¹ pomnikami przyrody na ziemi 
koneckiej, nale¿y zgrupowanie ska³ nosz¹cych nazwê Piek³o Gatniki, znajduj¹cych 
siê miêdzy wioskami Niebo  i Piek³o (gmina Koñskie). Ska³y z piaskowca jurajskiego, 
malowniczo wyrzeŸbione przez erozjê siêgaj¹ tu wysokoœci 5 m., a ci¹gn¹ siê pasmem 
o d³ugoœci oko³o 100 m. Po stronie po³udniowej g³ównego grzbietu znajduj¹ siê dwa 
okaza³e bloki skalne stanowi¹ce integraln¹ czêœæ pasma. Ska³y zaliczane s¹ do tzw. 
wychodni, czyli wystaj¹cych ponad ziemiê formacji skalnych. Wraz z otaczaj¹cym je  
sosnowym kompleksem leœnym, tworz¹ ciekawy zabytek geologiczny.

Liczne okazy g³azów narzutowych okresu polodowcowego zarejestrowano w 
Mninie i Królewcu, a pojedyncze w Radoszycach i Lipie. Dziœ s¹ trwa³ym elementem 
pejza¿u tych miejscowoœci.

Pomniki przyrody o¿ywionej to przede wszystkim: aleja lipowa w parku im. 
Tarnowskich w Koñskich i lipowo-topolowa w Modliszewicach oraz pojedyncze, 
wiekowe dêby i lipy w koneckim parku, dêby bezszypu³kowe w Pile, dêby szypu³kowe 
w Lipie, Czapli, Szkucinie i Furmanowie, a tak¿e buk pospolity w Rudzie Pilczyckiej
 i modrzew europejski w Niek³aniu Wielkim.

Najwiêkszy zbiór drzew pomników przyrody znajduje siê na terenie 
koneckiego parku. Stan drzewostanu œwiadczy o tym, ¿e w minionych stuleciach 
tereny te porasta³a d¹browa. Licznie wystêpuj¹ tu okaza³e dêby bezszypu³kowe 
w wieku oko³o 250 lat, z których 4 s¹ na liœcie pomników przyrody, a 27 spe³nia 
wymogi takich okazów. Poza nimi wytypowano 111 egzemplarzy drzew
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pomnikowych ze wzglêdu na znacz¹ce obwody i dekoracyjnoœæ pokroju. Wœród nich 
znajduj¹ siê piêkne lipy drobnolistne, dêby szypu³kowe, okazy buka zwyczajnego, 
jesiony wynios³e i graby zwyczajne. ¯ywotnoœci¹ imponuj¹ tak¿e doskonale 
zachowane: topola bia³a, cis pospolity i szpalery thui. Œwiat flory wzbogacaj¹ 
nieliczne krzewy pochodz¹ce z nasadzenia.

Na terenie ziemi koneckiej wystêpuje wiele osobliwych gatunków roœlin, 
a najcenniejsze wœród szaty roœlinnej s¹: kosaæce, zw³aszcza syberyjski; pe³nik 
europejski; storczyki - kruszczyk b³otny i podkolan bia³y; mieczyk dachówkowaty; 
tojad dzióbaty; goryczka w¹skolistna; rosiczka okr¹g³olistna; wid³ak wroniec; wid³ak 
sp³aszczony. Osobliwoœci¹ jest równie¿ gatunek grzyba zaliczanego do rodziny 
¿agwiowatych (Polyporus rhizophilus),  znaleziony w koneckim parku.

W œwiecie zwierz¹t na szczególn¹ ochronê zas³uguj¹: spoœród skorupiaków - 
rak szlachetny; owadów - niestrzêp g³ogowiec, modraszek, alkon, zalotka wiêksza; 
z ryb - g³owacz bia³op³etwy, ró¿anka; z p³azów - kumak nizinny, traszka górska, 
ropucha zielona i paskówka; z ptaków - orlik krzykliwy, derkacz, bocian czarny, 
puszczyk uralski, sowa w³ochatka, cietrzew; z ssaków nocek du¿y i mroczek 
poz³ocisty. 

U¿ytki przyrodnicze i ekologiczne
Jest to jedna z form ochrony przyrody, polegaj¹ca na zabezpieczeniu 

fragmentu ekosystemu, które ma du¿e znaczenie dla zachowania unikatowych 
zasobów genowych i siedlisk. Najwiêcej u¿ytków ekologicznych znajduje siê 
w gminach: Gowarczów, Fa³ków, Ruda Maleniecka, St¹porków i Smyków. S¹ to 
przede wszystkim œródleœne bagna, moczary i torfowiska z ciekaw¹ flor¹ i rzadkimi 
gatunkami ptaków, np. samotnikiem, cyraneczk¹ czy bekasem, oraz ³¹ki u¿ytkowe 
z gniazduj¹cymi ptakami: rycykiem, ¿urawiem, s³onk¹ i srokoszem. Znajdujê siê  tu 
tereny ochrony miejsc rozrodu i sta³ego przebywania:
P cietrzewia (Tetrao tetrix) w leœnictwach: W¹sosz, Izabelów, Gatniki, 

BrzeŸnica, Korytków, Czapla, Zalesie, Radoszyce, St¹porków i Odrow¹¿,
P bociana czarnego (Ciconia nigra): Nadleœnictwo Ruda Maleniecka - 

leœnictwo Szkucin, Nadleœnictwo St¹porków - leœnictwo Gustawów, 
P bielika (Haliaëtus albicilla) w Nadleœnictwie Ruda Maleniecka, 
P orlika krzykliwego (Aquila pomarina): Nadleœnictwo Barycz - leœnictwo 

W¹sosz.

Zbiornik wodny w Maleñcu
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Dok³adne dane, co do miejsca ich gniazdowania, objête s¹ tajemnic¹ ze 
wzglêdu na jak najlepsze zabezpieczenie terenu lêgowego.

Ze wzglêdu na wysokie wartoœci przyrodnicze oraz œrodowiskowe 6 gmin 
powiatu koneckiego po³o¿onych w dorzeczu Czarnej Koneckiej tj. Ruda Maleniecka, 
Koñskie, St¹porków, Smyków, Radoszyce i S³upia  w³¹czono do strefy priorytetowej  
wdra¿ania Krajowego Programu Rolnoœrodowiskowego.

Borówka bagienna
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ŒRODOWISKO SPO£ECZNE

RYS HISTORYCZNY ZIEMI KONECKIEJ 

Obecny obszar powiatu koneckiego pokrywa³y niegdyœ puszcze. Na 
przestrzeni tysi¹cleci przewija³y siê tu jednak zarówno koczuj¹ce, jak i osiad³e ludy, 
pozostawiaj¹c po sobie mniej lub bardziej czytelne œlady. Œlady sta³ego osadnictwa 
z m³odszej epoki kamienia wystêpuj¹ w znacznym rozproszeniu. Podobnie nik³e by³o 
osadnictwo w epoce br¹zu. O¿ywienie dzia³alnoœci ludzkiej mo¿na tu zaobserwowaæ 
dopiero od II wieku p.n.e., kiedy tereny te sta³y siê czêœci¹ wielkiego zag³êbia 
hutnictwa ¿elaznego, najwiêkszego dotychczas odkrytego w Europie. Po upadku 
Cesarstwa Rzymskiego, ludy zajmuj¹ce siê hutnictwem, odesz³y w inne strony, 
pozostawiaj¹c jedynie pustki osadnicze. Okres od V-X wieku to czas wêdrówek ludów. 
Bogate z³o¿a rud darniowych, wystêpuj¹ce na terenie powiatu koneckiego, 
wykorzystywane by³y w kolejnych wiekach do wytopu ¿elaza metod¹ dymarkow¹. 

Najstarsze œlady osadnictwa na terenie samych Koñskich pochodz¹ z XI 
wieku, jednak pierwsze Ÿród³a pisane dotycz¹ce osady, powsta³y  w XII wieku (1124 
r.), kiedy to w³aœcicielem Koñskich by³ mo¿ny ród Odrow¹¿ów. To oni ufundowali 
koœció³, wokó³ którego ukszta³towa³o siê przysz³e miasto.  

Bogdan Soboñ

Podzia³ administracyjny Guberni Radomskiej i Kieleckiej w 1867 roku.
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Pierwsza lokacja miejska na terenie powiatu koneckiego mia³a miejsce 
w Fa³kowie w 1340 roku. Nastêpne to: Radoszyce - 1370 r., Odrow¹¿ - 1399 r., 
Gowarczów 1430 r. W tym okresie bardzo intensywna akcja kolonizacyjna na terenie 
powiatu prowadzona by³a przez Odrow¹¿ów, Falkowskich i Skórkowskich. 

W po³owie XVII wieku kasztelan sieradzki Rafa³ z Ma³achowic kupi³ wieœ 
Koñskie oraz kilka okolicznych wsi. Jego syn Stanis³aw, wojewoda poznañski, 
dokupi³ dalsze. Rozleg³e dobra koneckie przesz³y na w³asnoœæ rodziny  
Ma³achowskich. W roku 1748 kanclerz wielki koronny Jan Ma³achowski uzyska³ od 
króla Augusta III prawa miejskie dla Koñskich. Oprócz magnackich ambicji 
zadecydowa³ o tym prawdopodobnie rozwój tutejszego rzemios³a, zwi¹zanego 
zw³aszcza z produkcj¹ broni. Najwiêkszym ówczesnym wydarzeniem w powiecie 
by³a wizyta króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego w 1787 r. Szczególny rozwój 
Koñskich przypad³ na okres, kiedy ich w³aœcicielem by³ Jan Ma³achowski. Wa¿ne 
wydarzenia historyczne omija³y miasto i powiat, je¿eli nie liczyæ kapitulacji wojsk 
powstania koœciuszkowskiego w Radoszycach (18.XI.1794) czy formowania tu pu³ku 
kirasjerów w okresie powstania warszawskiego. 

Najwiêksza bitwa powstania styczniowego na terenie powiatu zosta³a 
stoczona  dnia 21 kwietnia 1863 roku na uroczysku Ormanicha ko³o Szkucina.

Po klêsce powstania styczniowego w³adze carskie ponownie uczyni³y 
z Koñskich siedzibê powiatu. Od tej pory, a¿ do czasów najnowszych, miasto spe³nia³o 
rolê lokalnego oœrodka administracyjnego oraz centrum gospodarczego 
i kulturalnego. By³ to pocz¹tek rozwoju przemys³u regionu. Zad³u¿ony maj¹tek 
wykupi³ hrabia Jan Tarnowski. Wtedy to, w 1885r., otwarto liniê kolejow¹. W 1905 r. 
Koñskie sta³y siê oœrodkiem ruchów rewolucyjnych. W czasie I wojny œwiatowej 
dzia³ania wojenne szczêœliwie ominê³y miasto.

Powojenne dzieje Koñskich i powiatu s¹ odbiciem historii kraju. Miasto 
pozosta³o do reformy administracyjnej w 1975 roku stolic¹ powiatu, rozbudowa³o siê i 
rozros³o Od stycznia 1999 roku Koñskie ponownie sta³y siê siedzib¹ Starostwa 
Powiatowego, a wiele firm rozwija dawn¹ przemys³ow¹ tradycjê.

Obecnie miasto, centrum administracji powiatowej, stanowi pi¹ty pod 
wzglêdem wielkoœci oœrodek przemys³owy województwa œwiêtokrzyskiego. 
Dominuj¹ tu tradycyjnie odlewnictwo i przemys³ metalowy. W ostatnich latach na 
bazie upad³ych zak³adów powsta³o wiele nowych: odlewniczych, ceramicznych, 
odzie¿owych i innych. Miasto Koñskie posiada kompletn¹ infrastrukturê komunaln¹
i rozwiniêt¹ sieæ us³ug.Wyposa¿one jest w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹ 
z oczyszczalni¹ œcieków, gazow¹ i ciep³ownicz¹. Ponadto jest siedzib¹ wielu instytucji 
pañstwowych, finansowych, oœwiatowych, kulturalnych, ochrony zdrowia 
i przedsiêbiorstw prywatnych. Bazê noclegow¹ stanowi¹ hotele w Koñskich 
i Modliszewicach oraz sezonowe i ca³oroczne oœrodki wypoczynkowe w Sielpi.

Dla gospodarki nasta³y  jednak 
ciê¿kie czasy powojennego kryzysu, ale 
mimo to nast¹pi³o znaczne o¿ywienie 
¿ycia spo³ecznego i kulturalnego oraz 
rozwój oœwiaty. Podczas II wojny 
œwiatowej powiat konecki sta³ siê 
terenem dzia³ania o¿ywionego ruchu 
partyzanckiego. To w³aœnie tutaj dzia³a³ 
mjr Henryk Dobrzañski ,,Hubal" 
i oddzia³y partyzanckie ró¿nych 
orientacji politycznych. 

Koñskie

Granice powiatu koneckiego w 1867 roku.
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DZIEDZICTWO KULTUROWE

  ,,S¹ w naszym kraju ziemie s³yn¹ce urod¹ krajobrazu. S¹ miejsca do których 
pielgrzymuje siê w umi³owaniu narodowych dziejów i pami¹tek. Pe³ne pomników 
i wspania³ych zabytków. G³oœne wielkoœci¹ dawnych wydarzeñ. S¹ wreszcie oœrodki 
imponuj¹ce wielkoœci¹ i rozmachem ¿ycia wspó³czesnego. Pe³ne gwaru miasta, wa¿ne 
ogniska przemys³u i handlu, nauki i kultury".
Jerzy Kondracki 
,,Geografia Polski i mezoregiony fizyczno-geograficzne" 

S¹ równie¿ regiony i miejsca mniej znane, ale równie urokliwe i bogate 
przesz³oœci¹ swoich przodków, do których na pewno mo¿emy zaliczyæ ziemiê 
koneck¹. Po³o¿ona na wy¿ynie kielecko-sandomierskiej w pó³nocnej czêœci 
województwa œwiêtokrzyskiego jest miejscem o bogatej przesz³oœci, która 
pozostawi³a tu swoje liczne œlady. Dziedzictwem tej ziemi s¹ niew¹tpliwie tradycje 
przemys³owe.

Ju¿ od II do IV w. n.e w regionie œwiêtokrzyskim dzia³a³ najwiêkszy poza 
granicami Imperium Rzymskiego oœrodek górnictwa i hutnictwa, gdzie rudy ¿elaza 
wydobywano powierzchniowo lub metod¹ odkrywkow¹. Przyjmuje siê, ¿e dzisiejsza 
ziemia konecka, poprzez swoje uwarunkowania naturalne - rozleg³e lasy, p³ytko 
zalegaj¹ce rudy ¿elaza, stwarza³a mo¿liwoœæ rozwoju górnictwa oraz produkcji 
¿elaza, o czym œwiadcz¹ œlady historii. Na  rozwój tej ga³êzi produkcji niew¹tpliwy 
wp³yw mia³o upowszechnienie w XII w. ko³a wodnego. Ten prze³omowy, jak na owe 
czasy, wynalazek zaczêto stosowaæ w m³ynach zbo¿owych, tartakach, papierniach 
oraz hutach i kuŸnicach. KuŸnica to ówczesny zak³ad hutniczy sk³adaj¹cy siê 
z dymarki ( pieca), m³ota mechanicznego, napêdzanego w³aœnie ko³em wodnym 
i pieca kowalskiego (kowalicha) oraz innych zak³adów dalszej przeróbki ¿elaza, 
takich jak: fryszerka, drutarnia, topornia, gwoŸdziarnia, szabelnia.

O lokalizacji kuŸnic na tym terenie decydowa³ kolejny element przyrody, 
a mianowicie przep³ywaj¹ce rzeki i strumienie. Pierwsze wzmianki œwiadcz¹ce 
o istnieniu kuŸnic wodnych w okolicach Koñskich pochodz¹ z XV w. W kolejnych 
wiekach nastêpowa³ intensywny rozwój hutnictwa na tych ziemiach, a element 
drewnianego ko³a poruszanego wod¹ wpisa³ siê na trwa³e w krajobraz Konecczyzny. 

Teresa W¹sik

Zabytkowa kuŸnia wodna 
w Starej KuŸnicy
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W drugiej po³owie XVI w.  tzw. Staropolski Okrêg Przemys³owy by³ najwiêkszym 
oœrodkiem hutniczym na ziemiach polskich. Warto zaznaczyæ, ¿e na terenie ówczesnej 
Polski pracowa³o wówczas oko³o 320 kuŸnic, z czego w województwie 
sandomierskim ( do którego wówczas nale¿a³y ziemie obecnego powiatu 
koneckiego), pracowa³y 142 fabryki ¿elaza, a wiêkszoœæ z nich zlokalizowana by³a na 
obszarze Konecczyzny.

Oprócz przemys³u ¿elaznego istnia³ tutaj w XVI i XVII w. znacz¹cy oœrodek 
szklarstwa, zlokalizowany w okolicach Radoszyc i w rejonie tzw. Wzgórz Koneckich. 
Rozwój kuŸnic, hut szk³a oraz punktów wydobywania rudy powodowa³ rozwój 
osadnictwa. Wiek XVIII  przyniós³ kolejny prze³om w hutnictwie ¿elaza oparty na 
procesie wielkopiecowym. Na terenie Staropolskiego Okrêgu Przemys³owego 
pierwsze takie urz¹dzenia zbudowali w³oscy hutnicy. Wielki piec produkowa³ nie 
tylko wiêcej ¿elaza ale by³ bardziej ekonomiczny. W tym czasie na KonecczyŸnie 
powsta³o nowoczesne zag³êbie metalurgiczne. Fabryki ¿elazne znajdowa³y siê 
w dobrach rodu Ma³achowskich i kasztelana Jacka Jezierskiego. Pod koniec XVIII w.
w okolicach Koñskich pracowa³o blisko 20 fabryk. �ród³a historyczne informuj¹, 
¿e w 1782 roku ponad 50% pracuj¹cych na ziemiach polskich wielkich pieców, 
zlokalizowanych by³o w okolicach Koñskich, co czyni³o tê ziemiê g³ównym centrum 
przemys³owym ówczesnej Rzeczpospolitej. 

Na tradycje przemys³owe Konecczyzny, jak i Staropolskiego Okrêgu 
Przemys³owego znacz¹cy wp³yw mia³ Stanis³aw Staszic. To dziêki jego planom tzw. " 
ci¹g³ego zak³adu fabryk na rzece Kamiennej", region œwiêtokrzyski mia³ byæ 
najwiêkszym oœrodkiem przemys³owym w kraju. Dziêki tym planom powsta³a m.in. 
walcownia w Sielpi, a rzeka Czarna Konecka by³a wówczas "najpracowitsz¹" z rzek 
polskich. Wartki nurt rzeki napêdza³ ko³a wodne zak³adów le¿¹cych na jej szlaku. 
Realizacja planów Staszica sprawi³a, i¿ Konecczyzna sta³a siê podstawowym 
obszarem Staropolskiego Okrêgu Przemys³owego. Koniec XIX w. by³ koñcem 
rozwoju przemys³u metalurgicznego. Wiêkszoœæ ówczesnych kuŸnic i hut zaniecha³a 
produkcji. Nast¹pi³o znaczne os³abienie Staropolskiego Okrêgu Przemys³owego na 
rzecz Zag³êbia D¹browskiego, bazuj¹cego na wêglu kamiennym. Najd³u¿ej 
pracuj¹cym ko³em wodnym na terenie Konecczyzny by³o ko³o walcowni 
w Maleñcu, które napêdza³o tamtejsze urz¹dzenia a¿ do 1967 roku. 

Odwiedzaj¹c ziemiê koneck¹, warto poznaæ szlak Staropolskiego Okrêgu  
Przemys³owego, a zachowane w dobrym stanie kuŸnice i fragmenty fabryk przenios¹ 
nas w przesz³oœæ. Najwa¿niejszym obiektem na szlaku jest Muzeum Zag³êbia 
Staropolskiego, mieszcz¹ce siê na terenie dawnej walcowni w Sielpi. Atrakcjê 
hutnicz¹ stanowi najwiêksze zachowane w Europie ¿elazne ko³o wodne oraz szereg 
maszyn i urz¹dzeñ s³u¿¹cych tej produkcji. Ciekawostk¹ jest uk³ad przestrzenny 
dawnego zak³adu, obejmuj¹cy budynki przyzak³adowe, ujêcie wody z groblami
i upustami, dawne osiedle fabryczne oraz sam zak³ad. W Starej KuŸnicy przetrwa³ 
budynek kuŸni z wszystkimi urz¹dzeniami charakterystycznymi dla tego typu zak³adu 
produkcyjnego z XVII i XIX w. Ostatnim z dobrze zachowanych zak³adów 
metalowych, uznanym za zabytek techniki dawnego przemys³u jest zak³ad 
w Maleñcu. Budynki fabryczne i osiedle oraz droga nazywana "kasztelañsk¹", 
przypominaj¹ niecodzienny klimat  pracy i trudu pracuj¹cych tu robotników. 

Poza tradycjami przemys³u metalurgicznego, nale¿¹cymi do spuœcizny 
dziedzictwa kulturowego rodu Ma³achowskich i Tarnowskich, Konecczyzna 
otrzyma³a w spadku równie¿ inne dobra kultury materialnej. 

Do najbardziej wartoœciowych obiektów po³o¿onych w mieœcie Koñskie 
nale¿y zespó³ parkowo-pa³acowy z drugiej po³owy XVIII w, wybudowany przez Jana 
Ma³achowskiego. W jego sk³ad wchodz¹: œwi¹tynia grecka, oran¿eria egipska, altany. 
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Stary park, stanowi¹cy p³uca miasta, jest jednym z piêkniejszych pomników 
przyrody Kielecczyzny. Zabytkowe aleje starych lip i dêbów pamiêtaj¹ czasy 300-
-letniej przesz³oœci. Na uwagê zas³uguje równie¿ uk³ad urbanistyczny rynku 
z przyleg³ymi uliczkami oraz domy z XVIII i XIX w. z portalami kamiennymi 
i bramami. Innym cennym zabytkiem jest koœció³ pod wezwaniem œw. Miko³aja, 
wybudowany prawdopodobnie w latach 1492 - 1520, obecnie podniesiony do rangi 
kolegiaty. 

W niedalekiej odleg³oœci od 
Koñskich znajduj¹ siê dwa, godne 
odwiedzenia obiekty. W Kazanowie 
- klasztor bernardynów i koœció³ 
p a r a f i a l n y  z  1 6 9 4  r o k u ,  
w podziemiach którego znajduj¹ siê 
groby dawnych w³aœcicieli - 
Kazanowskich oraz dwór obronny 
w Modliszewicach. Wybudowany 
on zosta³ oko³o XVI w. przez 
Andrzeja Dunina Modliszewskiego, 
na miejscu dawnego zamku 
Odrow¹¿ów. W swojej historii 
zmienia³ licznych w³aœcicieli. 
W XVII w. Modliszewice przesz³y
 w rêce Jana Lipskiego, póŸniejszego 
arcybiskupa gnieŸnieñskiego i 
prymasa Polski. W pierwszej 
po³owie XVIII w. dwór przej¹³ ród 
Ma³achowskich. Oni to dobudowali 
przylegaj¹cy do bramy budynek 
z w a n y  k u Ÿ n i ¹ .  K o l e j n y m i  
w³aœcicielami byli Tarnowscy. 
Nastêpne lata, w tym II wojna 
œwiatowa, spowodowa³y, i¿ dwór 

popad³ w ruinê. W latach 1983-1990 Wojewódzki Oœrodek Postêpu Rolniczego 
w Modliszewicach, na  terenie którego znajdowa³ siê dwór, podj¹³ próby jego 
odbudowy. Budynek bramny i kuŸniê odbudowano, natomiast sam dwór uda³o siê 
odtworzyæ do stanu surowego. Obecnie w odrestaurowanej czêœci bramnej ,,kuŸni"  
mieszcz¹ siê biura Œwiêtokrzyskiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego.

Wa¿ne miejsce w historii Konecczyzny zajmuj¹ tradycje walk zbrojnych, 
m.in z czasów insurekcji koœciuszkowskiej i powstania styczniowego, a tak¿e II wojny 
œwiatowej. Tutaj rozpocz¹³ swój partyzancki szlak bojowy legendarny major Henryk 
Dobrzañski ,,Hubal", a hitlerowcy po raz pierwszy w Europie na tak¹ skalê dokonali 
pacyfikacji wsi. Rozleg³e lasy stanowi³y bazê i miejsce walk dla licznych oddzia³ów 
partyzanckich. Tragiczne lata ostatniej wojny w powiecie koneckim symbolizuje 
kilkadziesi¹t pomników - miejsc upamiêtniaj¹cych wydarzenia z tamtych lat. Szlak 
tych miejsc wiedzie m.in. przez miejscowoœci takie jak: Koñskie, Niebo, Czarna, 
Czarniecka Góra, Odrow¹¿, Niek³añ, Radoszyce, Gruszka, Furmanów, Krasna, 
Królewiec, Modrzewina, Kazanów, Ruda Maleniecka.

Swój wk³ad w dorobek dziedzictwa kulturowego ziemi koneckiej mieli 
równie¿ mieszkañcy wsi. Rolnictwo, poza przemys³em metalowym, stanowi³o ich 
g³ówne Ÿród³o dochodu. Spo³ecznoœæ wiejska, jak ka¿da, stanowi³a swoist¹ 
odrêbnoœæ, która ukszta³towa³a ludowe dziedzictwo kulturowe z jej architektur¹ 

Koœció³ parafialny w Kazanowie
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drewnian¹, budownictwem sakralnym, zwyczajami i tradycjami. Konecczyzna 
poprzez swoje po³o¿enie by³a pod silnym wp³ywem kultury regionu opoczyñskiego, 
co znacz¹co ró¿ni³o j¹ od regionu œwiêtokrzyskiego. Te ró¿nice widoczne by³y 
w budownictwie, stroju czy jêzyku, choæ w wielu wypadkach, kultury te siê zazêbia³y. 

Jako ciekawostkê warto przypomnieæ, ¿e w ch³opskim budownictwie 
mieszkaniowym dominowa³y dwie odmiany budynków, tzw. cha³upa kielecka 
(jednotraktowa) i opoczyñska (dwutraktowa z dachem naczó³kowym). Dziœ takie 
budynki mo¿na spotkaæ ju¿ tylko w skansenie Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. 
Tak¿e tkaniny stosowane do wyrobu stroju ludowego wykazywa³y znacz¹ce ró¿nice. 
W Górach Œwiêtokrzyskich popularne by³y zestawienia kolorów, czarnego 
i czerwonego, strój opoczyñski natomiast mia³ zdecydowanie ¿ywsze barwy - 
pomarañczow¹, zielon¹, czerwon¹ i  czarn¹. Uzupe³nieniem stroju by³a chustka 
szalinówka, któr¹ mê¿atki wi¹za³y do ty³u, a panny pod brod¹. Warto wspomnieæ 
o zwyczajach i obrzêdach, które jeszcze do niedawna w wielu wsiach Konecczyzny 
kultywowano, na przyk³ad przêdzenie we³ny i darcie pierza. Panowa³ zwyczaj, 
¿e w dzieñ œw. Katarzyny (25XI) dziewczêta rozpoczyna³y prz¹dki, które musia³y 
skoñczyæ na zapusty. Wi¹za³o siê to z wierzeniami, ¿e ,,(...) zakoñczenie prz¹dki musi 
byæ na zapusty, gdy¿ w przeciwnym razie zalêgn¹ siê  robaki w kie³basach, robionych 
na Wielkanoc". Wierzono równie¿ w magiczn¹ moc niektórych drzew, np. lipy, brzozy, 
dêbu, wierzby, czarnego bzu, leszczyny i osiki. Jeszcze w okresie miêdzywojennym 
powszechnie sadzono w obrêbie zagród czarny bez. Strzeg³ on obejœcie od zarazy, 
po¿aru, pomoru. Stosowano wiele zwyczajów religijnych, w których 
wykorzystywano apotropeiczne w³aœciwoœci roœlin. I tak, na Zielone Œwi¹tki 
powszechnie dekorowano pomieszczenia brzózkami i tatarakiem. Zielone ga³¹zki 
zawieszano równie¿ nad drzwiami wejœciowymi, rozk³adano na pod³odze. Tak¿e 
wianuszki z zió³ poœwiêcane na oktawê Bo¿ego Cia³a mia³y swoj¹ apotropeiczn¹ moc. 
Zawieszone nad drzwiami wejœciowymi, czy te¿ wrzucone do ognia w czasie burzy, 
mia³y chroniæ od gromów i po¿arów. Te i inne zwyczaje s¹ jeszcze na terenie 
Konecczyzny kultywowane do dnia dzisiejszego. 

Warto równie¿ wspomnieæ o jêzyku, który oprócz w³aœciwoœci 
kulturotwórczych posiada widoczne lokalne nalecia³oœci gwarowe, ale nie na tyle 
silny i trwa³y, by stanowiæ móg³ odrêbny dialekt tego regionu. Przyk³ady zwrotów 
gwary kieleckiej: bierê, nies³y, klastor, bobkowemi liœæmi, w kuminie, tko, weznê, 
cegóz, ino. ,,(...) Z tkórej stróny zagonia kot ³ap¹ i myje siê po w¹sach - z tej stróny 
bedzie zimno do trzech dni". ("Materia³y do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc", 
Ks. W³. Siarkowski).

Przemieszczaj¹c siê po terenach wiejskich Konecczyzny, mo¿na dostrzec 
jeszcze wiele ciekawych obrazów typowych dla tego regionu. Szczególnie we wsiach 
oddalonych od ruchliwych tras, z daleka od miasta, zachowa³y siê elementy 
charakterystycznej architektury budownictwa czy przyrody. Wolnostoj¹ce piwnice 
z kamienia, drewniane p³oty, ogródki z drzewami owocowymi, malwami 
i s³onecznikami, kamienne studnie, kapliczki przydro¿ne, to tylko niektóre per³y 
gin¹cej architektury wsi koneckiej. Tak¿e budownictwo drewniane z pocz¹tków XX 
wieku, z uk³adem podwórza, wokó³ którego s¹ zwarte zabudowania gospodarcze, zaœ 
w czêœci centralnej zlokalizowany jest budynek mieszkalny. Czasami mo¿na jeszcze 
spotkaæ budynek mieszkalny po³¹czony z obor¹. Zap³otki, miedze, zagony, strachy na 
wróble, kopki ze zbo¿a, mog¹ cieszyæ oko mi³oœnika piêkna krajobrazu wiejskiego. 

Szalinówki na g³owach kobiet czy zapaski, to na pewno rzadki ju¿ dziœ widok 
ubioru wiejskiego. Tradycje ubioru, jako stroju ludowego, podtrzymywane s¹ ju¿ 
tylko w niektórych wsiach np. w Czermnie, przez zespo³y ludowe i kobiety zrzeszone 
w Kole Gospodyñ Wiejskich. Zak³adane bywaj¹ najczêœciej podczas procesji
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koœcielnych, jak np. w Radoszycach w œwiêto Bo¿ego Cia³a oraz w œwiêto plonów -
- do¿ynki (S³upia, Gowarczów). 

Do¿ynki Powiatowe - Gowarczów - 2003 r.

Do¿ynki Powiatowe-Gowarczów-2003 r.

Do¿ynki Powiatowe-S³upia-2000 r.



Kultura ludowa jest istotnym sk³adnikiem dziedzictwa kulturowego regionu 
i jego to¿samoœci. Jest dobrem samym w sobie, które powinniœmy chroniæ 
i kontynuowaæ. 

KUCHNIA REGIONALNA

Specyfikê ka¿dego regionu tworz¹ dobra kultury materialnej, przyroda, 
ludzie z ich mentalnoœci¹ oraz kuchnia. Ten element odrêbnoœci danego terenu, 
stanowi¹cy dope³nienie jego atmosfery, uzale¿niony by³ w du¿ej mierze od celowej 
dzia³alnoœci i aktywnoœci ludzkiej. Ziemia konecka bogata w zbiorniki wodne, 
strumyki i rzeki aktywizowa³a jej mieszkañców do poszukiwania po¿ywienia z tych 
Ÿróde³. Ryby s³odkowodne stanowi³y wiêc wa¿ne Ÿród³o po¿ywienia. Tak¹ rolê 
w rozpropagowaniu np. karpia jako jednej z wa¿niejszych ryb na tym terenie, mia³a 
otworzona w 1912 r. Stacja Doœwiadczalna Hodowli Karpia w gospodarstwie 
rybackim Felicjana Jankowskiego, w³aœciciela dóbr w Rudzie Malenieckiej. Tradycje 
hodowlane w Rudzie Malenieckiej przetrwa³y do dziœ i stanowi¹ wa¿ne ogniwo 
po³¹czenia tradycji Staropolskiego Okrêgu Przemys³owego z rozwojem gospodarstw 
rybackich. Wpisanie dziœ w kalendarz imprez Konecczyzny œwiêta ,,Koneckiej Ryby", 
stanowi namacalny przyk³ad po³¹czenia tradycji hodowli z tradycj¹ kulinarn¹. Tak 
wiêc, odwiedzaj¹c ziemiê koneck¹, mo¿na skosztowaæ smacznych potraw z ryb 
s³odkowodnych, g³ównie karpia, maj¹c oczywiœcie na wzglêdzie sezonowoœæ ich 
serwowania. Zasoby rozleg³ych lasów sosnowych od zarania by³y tak¿e Ÿród³em 
pozyskiwania ¿ywnoœci przez mieszkañców tych terenów. St¹d wiele lokalnych 
specja³ów, bêd¹cych prawdziw¹ uczt¹ dla podniebienia, opartych jest na potrawach 
z ,,darów lasu". Pierogi z grzybami, kapusta z grzybami, sos z kurek, marynaty: 
¿urawina z cukrem, rydze i g¹ski marynowane, sok z jagód i je¿yn, to najwa¿niejsze 
przysmaki z naszego terenu. Równie¿ pierogi z jagodami polane kwaœn¹ œmietan¹ s¹ 
specjalnoœci¹ wielu gospodyñ domowych. 

W kieleckiem g³ównym artyku³em ¿ywnoœciowym ludnoœci wiejskiej by³y 
ziemniaki, które biedniejsze rodziny spo¿ywa³y nawet po trzy razy dzienie. Rano 
z ¿urem, w po³udnie ze s³odkim lub zsiad³ym mlekiem, a wieczorem ugotowane na
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rzadko lub z m¹k¹ tzw. pra¿uchy lub prazoki. Zdarza siê jeszcze dziœ, ¿e w niektórych 
domach na wsi na œniadanie gotuje siê tzw. zalewajkê. Jest to zupa z barszczu z m¹ki 
¿ytniej, ziemniaków z dodatkiem grzybka suszonego, okraszonej skwarkami 
ze s³oniny. Niektóre gospodynie dodaj¹ do niej kwaœn¹ œmietanê. Zupa ta jest bardzo 
smaczna i stanowi specjalnoœæ naszej kuchni regionalnej.
Wœród produktów odgrywaj¹cych równie¿ wa¿ne miejsce w ¿ywieniu mieszkañców 
Konecczyzny by³y miody. Tradycje bartnicze z racji rozleg³ych terenów leœnych, 
umo¿liwia³y prowadzenie tej dzia³alnoœci na wiêksz¹ lub mniejsz¹ skalê. Dzisiaj 
bartnictwo równie¿ stanowi wa¿n¹ ga³¹Ÿ w ³añcuchu naturalnych produktów 
¿ywnoœciowych. Z racji wystêpowania na tym terenie okreœlonych gatunków drzew
i roœlin, równie¿ miody maj¹ swój okreœlony sk³ad. Dominuj¹ wiêc miody wrzosowe, 
wielokwiatowe i spadziowe. Nie pozostaje zatem nic innego jak zaprosiæ do 
wspólnego sto³u, rozkoszowaæ podniebienie specja³ami lokalnymi Konecczyzny 
i ¿yczyæ smacznego.

 ,,Nasze kulinarne dziedzictwo” - potrawy charakterystyczne dla kuchni 
Regionu Œwiêtokrzyskiego.

,,Dzionie" - charakterystyczne dla okolic Rakowa, 
,,Dziunie" lub ,,Nadzienie" - znane równie¿ w okolicach Gowarczowa.

Z 1,5 kg m¹ki pszennej,1/2 kostki smalcu i szczypty soli zagnieœæ ciasto - tak 
0jak na makaron. Rozwa³kowaæ na cienkie placki i upiec na z³oty kolor w temp. 180 C. 

Upieczone i wystudzone placki pokruszyæ. Ugotowaæ ok. 6 litrów roso³u z 2 kg miêsa 
mieszanego i 30 dag podgardla. Rosó³ doprawiæ tylko weget¹.

Ugotowane miêso wyj¹æ i przekrêciæ przez maszynkê. Pokruszone placki 
tzw. macê zalaæ wystudzonym roso³em i odstawiæ na ok. 1 godzinê a¿ zmiêknie. 
Nastêpnie do³o¿yæ miêso, 5 surowych jaj i po³¹czyæ z mas¹, doprawiæ przyprawami- 
pieprz, ziele angielskie, ga³ka muszkata³owa, pieprz zio³owy (wg uznania ). Dok³adnie 
wymieszaæ. Masa powinna byæ pó³p³ynna. Ca³oœæ w³o¿yæ do kiszki (tak robi¹ 
w Rakowie, natomiast w Gowarczowie masê wyk³ada siê bezpoœrednio na blachê). 
Kiszkê z nadzieniem prze³o¿yæ do du¿ej gêsiarki (aby siê nie przypali³a), podlaæ 1/4 
szklanki oleju i 1/4 szklanki wody.Piec w piekarniku na zloty kolor ok. 1,5 godz.
Podawaæ na ciep³o lub na zimno jako przystawkê.
,,Kugiel" - bardzo popularny w okolicach Radoszyc, znany równie¿ w ca³ym regionie.

Utrzeæ na tarce ok. 3 kg ziemniaków. Oddzielnie przygotowaæ wsad miêsny 
do masy ziemniaczanej: 1,5 kg ¿eberek wieprzowych udusiæ na patelni oraz 
podsma¿yæ 0,5 kg cebuli pokrojonej w kostkê. Do masy ziemniaczanej dodaæ 5 jaj, 
5 ³y¿ek m¹ki pszennej, wymieszaæ, przyprawiæ sol¹, pieprzem, majerankiem. 
Na koniec dodaæ uduszony wsad miêsny, ca³oœæ wymieszaæ i prze³o¿yæ do brytfanny 
wysmarowanej smalcem lub wy³o¿onej foli¹ aluminiow¹. Piec w piecu lub piekarniku 
ok. 2 godziny.
Podawaæ na gor¹co z surówk¹, np. z kapusty kwaszonej z kminkiem.

,,Kwasówka  kuŸnicka" - okolice Bli¿yna.

Woda z ugotowanych ziemniaków (wywar) - nie solona, kwas z kiszonej 
kapusty w proporcji pó³ na pó³ wymieszaæ. Doprawiæ koprem suszonym, kminkiem, 
czosnkiem oraz pieprzem naturalnym i zio³owym. Zagotowaæ.



35Powiat Konecki

W takiej postaci mo¿na kwasówkê przechowywaæ przez 2 dni. Nadaje siê do 
bezpoœredniego spo¿ycia np. jako napój ale powszechniej stosuje siê j¹ do 
przygotowania barszczu np. na wêdzonce, do barszczu z buraków, na polewkê 
zaci¹gniêt¹ na s³oninie. Bez przypraw u¿ywa siê jej do polewania ziemniaków 
w okresie postu .

,,Prazoki" lub ,,Pra¿ucha"
Oko³o 1,5 kg ziemniaków obraæ zalaæ wod¹ tak aby by³y ca³e zakryte. 

Zagotowaæ, posoliæ, gdy ziemniaki bêd¹ pó³miêkkie dodaæ ok.0,5 kg m¹ki pszennej 
lub ¿ytniej. Gotowaæ na wolnym ogniu a¿ ziemniaki z wod¹ poch³on¹ 3/4 m¹ki. 
T³uczkiem do ziemniaków dok³adnie ubiæ ca³oœæ na jednolit¹ masê. S³oninê pokroiæ 
w drobn¹ kostkê, stopiæ, mo¿na dodaæ pokrojon¹ w kostkê cebulê. Porcjowaæ prazoki 
³y¿k¹ w formie ma³ych klusek. Podawaæ polane t³uszczem ze skwarkami.

,,Podpiwek"
Zagotowaæ 10 litrów wody, dodaæ 25 dag kawy zbo¿owej i pogotowaæ 

ok. 5 minut. Odstawiæ aby napój nabra³ w³aœciwej barwy. Przecedziæ przez lnian¹ 
œcierkê i wystudziæ do ok. 25°C. Nastêpnie rozpuœciæ ok. 2 dag dro¿d¿y w szklance 
wody, wlaæ do p³ynu, dodaæ 1 kg cukru, dok³adnie wymieszaæ. Butelki umyte 
i os¹czone z wody nape³niæ p³ynem, zakorkowaæ. Pozostawiæ w ciep³ym miejscu na co 
najmniej 5 godzin. Nastêpnie wynieœæ do zimnej piwnicy. Podawaæ do picia dobrze 
sch³odzony. W takiej postaci podpiwek nadaje siê do picia do 5 dni.

Podpiwek przygotowywano na wsiach w okresie lata. By³ bardzo popularnym 
napojem ¿niwiarzy.

,,Go³y" lub ,,Pigo³y"
Farsz: 2 kg kapusty kwaszonej, 10 dag grzybów suszonych, 1/2 szklanki 

kaszy jêczmiennej, 1 cebula, sól, pieprz.
Kapustê, grzyby i kaszê ugotowaæ oddzielnie. Cebulê pokroiæ w kostkê, podsma¿yæ na 
t³uszczu. Wszystkie sk³adniki posiekaæ tasakiem, doprawiæ sol¹ i pieprzem do smaku. 

Ciasto: 3 kg surowych ziemniaków zetrzeæ na tarce - ods¹czyæ wodê , dodaæ 
1 kg ziemniaków ugotowanych i przekrêconych przez maszynkê. Dodaæ pieprz i sól 
oraz 1 jajko. Wyrobiæ ciasto. Z ciasta formowaæ kluski wielkoœci gêsich jaj, w œrodek 
wk³adaæ farsz. Wrzucaæ na wrz¹c¹ wodê , gotowaæ do momentu a¿ wyp³yn¹ na 
wierzch. Podawaæ polane t³uszczem ze skwarkami.

Pyzy z miêsem 
Sk³adniki:
ziemniaki - 2 kg, jaja - 3 szt., wo³owina - 40  dag, wieprzowina - 20 dag, cebula, 
olej - 2 ³y¿ki, sól, pieprz.
Sposób przygotowania:

Miêso przekrêciæ przez maszynkê. Cebulê pokroiæ w kostkê, zeszkliæ na 
oleju. Miêso wymieszaæ z cebul¹, jajkiem oraz sol¹ i pieprzem do smaku.

1,5 kg ziemniaków obraæ i zetrzeæ na drobnej tarce, odcisn¹æ. Pozosta³e 
ziemniaki op³ukaæ, ugotowaæ i zemleæ. Surowe i gotowane ziemniaki wymieszaæ, 
dodaæ 2 jajka i troszkê soli. Zagnieœæ ciasto.

Ciasto podzieliæ na kawa³ki, sp³aszczyæ na placki wielkoœci d³oni, na ka¿dym 
u³o¿yæ porcjê farszu, uformowaæ pod³u¿ne pyzy. Pyzy wrzuciæ do osolonego wrz¹tku, 
gotowaæ na ma³ym ogniu oko³o 20 min. Podawaæ z t³uszczem i zrumienion¹ cebul¹.
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Zalewajka

Sk³adniki:
zakwas na ¿ur - 0,5 litra, smalec - 25 g,  cebula - 50 g, czosnek - 5 g, sól, pieprz , grzyby 
suszone - 5 g, œmietana - 100 g, koncentrat roso³owy - 30 g, ziemniaki - 500 g, boczek - 
300 g, wêdlina (szynka) - 150 g, woda - 2,5 litra.   
Sposób wykonania:   

Do garnka wk³adamy drobno pokrojone grzyby, wlewamy wodê, zakwas 
i gotujemy ok. 1/2 godziny. Doprawiamy sol¹, pieprzem i czosnkiem, na koniec 
zaprawiamy œmietan¹.

Ziemniaki gotujemy na miêkko i odcedzamy. Boczek z wêdlin¹ kroimy 
w paski i podsma¿amy z cebul¹. Dodajemy do uprzednio odcedzonych i ubitych 
ziemniaków i podsma¿amy na patelni, ¿eby mia³y chrupi¹c¹ skórkê.

,,Parzybroda" z grochem 
Sk³adniki:
m¹ka pszenna - 30 g, boczek wêdzony - 80 g,   cebula - 80 g, kapusta kiszona  - 1000g, 
groch - 200g, sól, pieprz do  smaku.        
Sposób przygotowania:

Kapustê p³uczemy i wstawiamy do gotowania na ok. 2 godziny. W drugim 
garnku wstawiamy groch i gotujemy do miêkkoœci. W miêdzyczasie przyrz¹dzamy 
zasma¿kê z m¹ki, boczku i cebuli. Ugotowan¹ kapustê odcedzamy i dodajemy  
ugotowany na miêkko groch oraz zasma¿kê.
Po³¹czone produkty gotujemy jeszcze przez 5 minut.

Golonka z kapust¹ i grochem 
Sk³adniki:
golonka  - 2 szt., kapusta kiszona - 50 dag, groch - 10 dag, cebula - 2 szt., jab³ka winne - 
2 szt., smalec - 3 ³y¿ki, listek laurowy, ziele angielskie, sól, pieprz do smaku.  
Sposób wykonania :

Umyty groch namoczyæ na noc, nastêpnego dnia ugotowaæ w tej samej 
wodzie. Oczyszczone i umyte golonki natrzeæ sol¹ i zrumieniæ na silnie ogrzanym  
smalcu ze wszystkich stron, po czym podlaæ wod¹ i dusiæ pod przykryciem ok. 40 min. 
Kiszon¹ kapustê drobno pokroiæ, po³¹czyæ z posiekan¹ cebul¹ i jab³kiem startym na 
tarce o grubych oczkach oraz grochem. Na wysmarowan¹ smalcem brytfannê, 
wy³o¿yæ kapustê dodaæ przyprawy, u³o¿yæ podduszone golonki, posypaæ pieprzem, 
podlaæ sosem z duszenia (ewentualnie wod¹), przykryæ, wstawiæ do nagrzanego 
piekarnika. Piec ok. 1,5 godz. 

Pierogi z kapust¹ 
Sk³adniki: 
ciasto:
m¹ka - 35 dag, jajko - 1 szt. ,woda.
nadzienie: 
kapusta bia³a - 1000 g, cebula du¿a, suszone grzyby - 6 szt., jajko-1 szt., mas³o-1 ³y¿ka, 
sól, pieprz do smaku. 
Sposób przygotowania :  

Kapustê drobno poszatkowaæ i lekko osoliæ. Wymoczone grzyby ugotowaæ. 
Na maœle usma¿yæ pokrojon¹ cebulê,  dodaæ kapustê, podlaæ wywarem z grzybów
i dusiæ do miêkkoœci. 

Ugotowane na twardo jajko posiekaæ z grzybami i dodaæ do gotowej kapusty.
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Nadzienie wymieszaæ i doprawiæ sol¹ i pieprzem. 
Z m¹ki i jajka, dodaj¹c trochê ciep³ej wody, zagnieœæ ciasto. Po wyrobieniu 

ciasto cienko rozwa³kowaæ i wycinaæ szklank¹ kr¹¿ki. Na ka¿dy nak³adaæ nadzienie 
i mocno zlepiaæ brzegi. Pierogi gotowaæ w osolonej wodzie ok. 4 min. Podawaæ  
polane stopionym mas³em lub t³uszczem ze skwarkami. 

Zarzucajka
Sk³adniki:
wywar z ¿eberek lub koœci - ok.5 l., w³oszczyzna  - 400 g /marchew, pietruszka, seler, 
por/, ziemniaki - 2000 g, kapusta kwaszona - 500 g, cebula - 50 g, s³onina - 100 g, 
przyprawy: sól, pieprz, ziele, liœæ laurowy, papryka mielona, natka pietruszki.
Sposób przygotowania:

Ugotowaæ wywar. Wrzuciæ pokrojone w grub¹ kostkê ziemniaki 
i poszatkowane warzywa. Gdy ziemniaki bêd¹ miêkkie wrzuciæ pokrojon¹, nie 
p³ukan¹ kapustê i chwilê pogotowaæ. Pokrojon¹ s³oninê podsma¿yæ z cebulk¹ 
i okrasiæ. Przed podaniem posypaæ natk¹.

Pyzy z kapusty kwaszonej i suszonych grzybów 
Sk³adniki: ziemniaki  - 3 kg, jajka - 2   szt., kapusta kwaszona - 1500 g, grzyby 
suszone - 50 g, cebula - 200 g, s³onina - 150 g, olej - 2 ³y¿ki, sól, pieprz.
Sposób przygotowania:

Wyp³ukan¹ kapustê i grzyby ugotowaæ  i  zemleæ na grubym sicie. Cebulê 
pokroiæ w kostkê,  zeszkliæ na oleju. Wymieszaæ wszystkie sk³adniki, dodaæ sól, pieprz 
do smaku. 2 kg ziemniaków obraæ i zetrzeæ na drobnej tarce, odcisn¹æ. Pozosta³e 
ziemniaki op³ukaæ, ugotowaæ i zemleæ. Surowe i gotowane ziemniaki wymieszaæ, 
dodaæ jajka i troszkê soli. Zagnieœæ ciasto.

Ciasto podzieliæ na kawa³ki, sp³aszczyæ na placki wielkoœci d³oni, na ka¿dym 
u³o¿yæ porcjê  farszu, uformowaæ pod³u¿ne pyzy. Pyzy wrzuciæ do osolonego wrz¹tku, 
gotowaæ na ma³ym ogniu oko³o 20 min. Podawaæ polane t³uszczem ze zrumienion¹ 
cebul¹.
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ZIEMIA KONECKA NA MAPIE GOSPODARCZEJ POLSKI

W powiecie koneckim, po³o¿onym w pó³nocno-zachodniej czêœci 
województwa œwiêtokrzyskiego, od wieków decyduj¹ce znaczenie w gospodarce mia³ 
przemys³. Sprzyja³y temu warunki naturalne, a wiêc wystêpuj¹ce tu pok³ady rudy 
¿elaza, piasku i gliny, rzeki i strumienie przep³ywaj¹ce przez powiat,  daj¹ce energiê 
wodn¹, a wreszcie nieprzebyte lasy, bêd¹ce surowcem do wypalania wêgla drzewnego 
stosowanego w piecach hutniczych i szklarskich. Rudy ¿elaza wydobywano na terenie 
prawie ca³ego powiatu od Niek³ania na wschodzie, po Rudê Malenieck¹ i Rudzisko na 
zachodzie.

Lasy dalej zajmuj¹ ponad 50% powierzchni powiatu, zaœ rzeki Czarna 
Konecka i Drzewiczka tocz¹ swoje czyste i wartkie wody do Pilicy.

Pocz¹tki przemys³owego wykorzystania tych bogactw s¹ trudne do 
okreœlenia. Wiadomo jednak, i¿ jeden z najznamienitszych synów ziemi koneckiej 
biskup Iwo Odrow¹¿ na prze³omie XII i XIII wieku podarowa³ klasztorowi w Mogile 
ko³o Krakowa cenny dar w postaci 100 wi¹zek (ok. 2500 kg) ¿elaza kutego, 
wytworzonego najpewniej w dobrach koneckich nale¿¹cych do jego rodu.

Od najdawniejszych czasów do dnia dzisiejszego zak³ady przemys³u 
metalowego produkowa³y ¿elazo i ró¿norodne wyroby z tego metalu. Wiêkszoœæ 
informacji o tych zak³adach pozosta³o jedynie w zapisach archiwów, czy w nazwach 
miejscowoœci, z których wiele swój Ÿród³os³ów ³¹czy z aktywnoœci¹ przemys³ow¹ np. 
St¹porków (stêpor to m³ot napêdzany ko³em wodnym, s³u¿¹cy do kruszenia rudy), 
Stara KuŸnica, Szabelnia, Drutarnia, Hucisko, W¹glów, Ruda Maleniecka, Ruda 
Pilczycka, itd. Zosta³o te¿ wiele œladów  materialnych œwiadcz¹cych o dawnej 
aktywnoœci gospodarczej mieszkañców tych terenów. Ju¿ w górnym biegu rzeki 
Czarnej Koneckiej, w miejscowoœci Furmanów, po powstaniu listopadowym 
wybudowano wielki piec, który produkowa³ 324 tony surówki ¿elaznej. 
Po modernizacjach i przebudowie w latach 1870 i 1887 uzyskiwa³ produkcjê 6700 ton 
surówki rocznie. Piec wraz z innymi okolicznymi wielkimi piecami zaopatrywa³ 
okoliczne kuŸnie w surowiec. Pozosta³oœci¹ tego pieca jest wie¿a wyci¹gowa rudy, 
paliwa i topników, stoj¹ca obecnie na terenie funkcjonuj¹cej fabryki sit metalowych-
-PROGRES.

W okolicznych lasach, jak i w wiêkszoœci lasów powiatu, spotkaæ mo¿na 
pozosta³oœci po dawnych szybach kopalnianych najczêœciej w postaci regularnych 
ilastych wzgórków z lejem w œrodku po zasypanym szybie tzw. duble. W odleg³oœci 
5 km na zachód od Furmanowa w miejscowoœci Stara Góra ha³da po kopalni stanowi 
doskona³y punkt widokowy na okoliczne miejscowoœci. Przy dobrej widocznoœci 
mo¿na dostrzec nawet zabudowania Œw. Krzy¿a. Przy rezerwacie ,,Ska³ki-Piek³o" pod 
Niek³aniem widaæ pozosta³oœci po zbudowanej w latach 50-tych XX wieku, lecz nie 
uruchomionej kopalni. 

St¹porków w latach 70-tych ubieg³ego wieku to miasto, gdzie wiêcej ludnoœci 
zatrudniano w tutejszych zak³adach ni¿ by³o mieszkañców. W okolicach St¹porkowa 
ju¿ na pocz¹tku XVI wieku notowanych jest kilka kuŸnic (by³y to zak³ady sk³adaj¹ce 
siê z kopalni rudy ¿elaza, pieca do jego wytapiania oraz kuŸni, w której wytwarzano 
wyroby u¿ytkowe do sprzeda¿y). KuŸnice takie pracowa³y  w Odrow¹¿u, B³otnicy, 
Niek³aniu, Czarnej, Grzybowie, St¹porkowie i Duraczowie. W³aœciciel tej ostatniej, 
Walenty Duracz, otrzyma³ w 1578 r. tytu³ szlachecki za dostawy uzbrojenia dla wojsk  
króla Stefana Batorego w wojnach polsko-rosyjskich oraz ¿elaznych elementów do 
budowanego w Warszawie mostu na Wiœle.

Waldemar Komorowski
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Ziemia konecka ze swoimi czterdziestoma kuŸnicami stanowi³a znacz¹cy 
potencja³ przemys³owy Królestwa Polskiego. Szczególn¹ kartê w historii polskiego 
hutnictwa zapisa³a ,,Huta St¹porków", zbudowana w 1738 r. staraniem kanclerza Jana 
Ma³achowskiego, w³aœciciela dóbr Koñskie Wielkie. Huta z ma³ymi przerwami 
pracowa³a do roku 1930, osi¹gaj¹c w latach 70-tych XIX w. wysoki poziom 
techniczny i znacz¹c¹ pozycjê w polskim hutnictwie. Od 1906r. odlewnia pracuj¹ca 
przy hucie rozpoczê³a produkcjê grzejników centralnego ogrzewania (kaloryferów), 
w du¿ej czêœci przeznaczonych na eksport do Rosji. Kontynuatorem produkcji by³a 
Odlewnia ¯eliwa ,,Niek³añ", a potem ,,St¹porków", która w drugiej po³. XX w. sta³a 
siê najwiêkszym producentem grzejników w Polsce i jednym z najwiêkszych w 
Europie. Upamiêtnia to stoj¹cy przed tutejszym Domem Kultury, chyba jedyny na 
œwiecie, pomnik kaloryfera.

Inne historyczne ju¿ oœrodki przemys³u nad rzek¹ Czarn¹ Koneck¹ to: Janów, 
Ma³achów, W¹sosz i Sielpia. Zbudowany w latach 1824-1842 zak³ad metalowy 
w Sielpi pracowa³ do roku 1921, a w 1934 r. zosta³ przekszta³cony w Muzeum 
Techniki. Inicjatorami budowy zak³adu byli Stanis³aw Staszic i ksi¹¿ê Ksawery 
Drucki-Lubecki. Jednym z budowniczych by³ znany francuski in¿ynier, twórca fabryk 
w ¯yrardowie, Filip de Girard. Zak³ad sk³ada³ siê z g³ównej hali produkcyjnej, gdzie 
napêd maszyn i urz¹dzeñ zapewnia³y dwa ¿elazne ko³a wodne, z których wiêksze 
 o œrednicy 8,5 m i wadze ponad 80 ton, ze wzglêdu na swoj¹ wagê i solidnoœæ 
konstrukcji, ocala³o w czasie II wojny œwiatowej, a obecnie jest uruchamiane przy 
okazji corocznych ,,KuŸnic Koneckich" i innych wa¿nych okolicznoœci. W hali tej 
znajdowa³y siê piece pudlingarskie s³u¿¹ce do produkcji wysokiej jakoœci stali oraz 
walcarki, m³oty i inne urz¹dzenia do wytwarzania wyrobów z tej stali. Wszystkie 
urz¹dzenia zak³adu wykonane by³y przez polskie zak³ady w Bia³ogonie, Rejowie 
i Starachowicach. Obecnie, poza wspominanym ju¿ najwiêkszym w Europie ko³em 
wodnym w sielpiañskim muzeum, bêd¹cym fili¹ ,,Muzeum Techniki NOT" 
w Warszawie, podziwiaæ mo¿na wiele XIX-wiecznych maszyn i urz¹dzeñ, a ju¿ 
wkrótce zrekonstruowany bêdzie piec pudlingarski. Przy zwiedzaniu nale¿y zwróciæ 
uwagê na kryty kana³, odprowadzaj¹cy wodê od ko³a wodnego do rzeki.

Muzeum Zag³êbia Staropolskiego w Sielpi
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Jakkolwiek w zachodniej czêœci powiatu kuŸnice pracowa³y znacznie 
wczeœniej to znacz¹cy rozwój przemys³owy nast¹pi³ tu w XIX w. Kapitan wojsk 
napoleoñskich Tadeusz Bocheñski zbudowa³ huty w Miedzierzy-Kawêczynie, 
Ciekliñsku, pudlingarniê i walcowniê w Rudzie Malenieckiej oraz rozbudowa³ 
istniej¹cy od 1784 r. zak³ad w Maleñcu. Do dzisiaj ogl¹daæ mo¿na niektóre budynki 
huty w Miedzierzy-Kawêczynie, œwiadcz¹ce o dawnej œwietnoœci tego zak³adu. 

Maleniecki zak³ad pracowa³ a¿ do 1967r., tote¿ zachowa³y siê XIX-wieczne budynki 
i urz¹dzenia techniczne. Dziœ jest to ,,Zabytkowy Zak³ad Hutniczy w Maleñcu", 
bêd¹cy w³asnoœci¹ Starostwa Powiatowego w Koñskich. Czynne s¹ w nim dwa ko³a 
wodne, z których jedno napêdza walcarkê, a drugie kilkanaœcie maszyn do 
wytwarzania ³opat, szpadli i gwoŸdzi. Tak kompletny obiekt przemys³owy to unikat 
w skali œwiatowej. Zachowa³ siê w du¿ej mierze dziêki patronatowi naukowców 
i studentów Politechniki Œl¹skiej. W odleg³oœci dwóch kilometrów od Maleñca, 
w miejscowoœci Machory, obejrzeæ mo¿na budynki dawnej huty ¿elaza i pudlingarni 
zbudowanej w 1833 r., a pracuj¹cej do 1890 r. Potem w zabudowaniach tych 
produkowano kafle i papier.

W XIX w. w okolicy funkcjonowa³ wielki piec w Skórnicach, a fryszerki 
w Ko³oñcu, Franciszku, Starzechowicach, zaœ w Fa³kowie fabryka, która w 1840 r. 
wyprodukowa³a 180 tys. ³y¿ek i 6 tys. ,,kozików". W okolicach Koñskich na 
przestrzeni wieków zak³ady metalowe pracowa³y w Starej KuŸnicy, Dzieba³towie 
(XV w.), Korytkowie, Pomykowie, Kornicy, Gowarczowie, M³ynku, Fidorze, Starym 
M³ynie, Józefowie, Morzywole i innych. Szczególnie ciekawa by³a fabryka broni 
w Pomykowie, która produkowa³a od 1750 r. wysokiej jakoœci karabiny, strzelby, 
pistolety, bagnety, a równie¿ szable o czym œwiadczy miêdzy innymi zachowana do 
dziœ nazwa miejscowoœci - ,,Szabelnia" nad rzeczk¹ Czyst¹. W bardzo dobrym stanie 
zachowa³a siê XIX-wieczna kuŸnia w Starej KuŸnicy. Zlokalizowana nad rzeczk¹ 
M³ynkowsk¹ w miejscowoœci, gdzie równie¿ funkcjonowa³ wielki piec. KuŸnia 
czynna by³a do 1957 r., a jej urz¹dzenia s¹ sprawne do dziœ. Jedno z dwu kó³ wodnych 
napêdza m³ot kowalski, a drugie miechy dmuchaj¹ce powietrze do pieca 
nagrzewaj¹cego stal przed kuciem. Wiele rozwi¹zañ technicznych zachwyca prostot¹ 
a jednoczeœnie funkcjonalnoœci¹ (np. system regulacji przep³ywu wody na ko³o do 
sterowania prac¹ m³ota).

Zabytkowy Zak³ad Hutniczy w Maleñcu
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Sprawna ci¹gle kuŸnia obrazuje jak w dawnych wiekach na ziemi koneckiej 
pracowa³o dziesi¹tki, a mo¿e i setki zak³adów zlokalizowanych przy rzekach Czarna 
Konecka i Drzewiczka oraz ich dop³ywach.

Poza przemys³em metalurgicznym w XIX w. w Koñskich pracowa³o 
10 fabryk powozów, które zyska³y s³awê w ca³ej Polsce, a zwane by³y ,,bryczkami 
koñskimi".

Znacz¹cym wydarzeniem w historii gospodarczej regionu by³o uruchomienie 
w 1885 r. linii kolejowej relacji Koluszki-Bodzechów. W Koñskich powsta³y wtedy 
odlewnie ,,S³owianin", ,,Neptun" i ,,Kronenblum", które dawa³y zatrudnienie wielu 
mieszkañcom miasta, równie¿ w okresie miêdzywojennym. W roku 1948, 
po uruchomieniu i upañstwowieniu tych odlewni, utworzono Koneckie Zak³ady 
Odlewnicze (KZO), znacz¹cego do chwili obecnej producenta w³azów 
kanalizacyjnych. W latach 60-tych XX w. zak³ad ten produkowa³ ponad 100 tys. ton 
odlewów, co dawa³o mu pierwsze miejsce wœród polskich odlewni. Produkowano tu 
powszechnie u¿ywane w gospodarstwach domowych  gêsiarki, jak równie¿ popularne 
wœród kolekcjonerów ¿eliwne ¿elazka na wêgiel drzewny.

W okresie miêdzywojennym potencja³ przemys³owy powiatu koneckiego by³ 
tak znaczny, ¿e zosta³ on w³¹czony w sk³ad Centralnego Okrêgu Przemys³owego 
(budowa lokomotywowni w Koñskich). Po II wojnie œwiatowej powsta³o wiele 
nowych fabryk, takich jak Odlewnia Staliwa ,,Zamtal", Zak³ad Urz¹dzeñ 
Klimatyzacyjnych ,,Kowent", czy Spó³dzielnia Mleczarska. W latach 70-tych 
i 80-tych ubieg³ego wieku potencja³ przemys³owy powiatu koneckiego stanowi³ 
znacz¹cy udzia³ w gospodarce krajowej. Lata 90-te XX w. przynios³y znaczne 
ograniczenie produkcji metalowej, w miejsce której prê¿nie rozwija siê przemys³ 
ceramiczny. Powsta³y Ceramika ,,Gres" w Kopaninach, a w Koñskich ,,Nowa Gala" 
i ,,Ceramika Koñskie”.
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TURYSTYKA

SIELPIA TURYSTYCZN¥ WIZYTÓWK¥ ZIEMI KONECKIEJ

Sielpia jest malownicz¹ miejscowoœci¹ letniskowa, po³o¿on¹ w gminie 
Koñskie nad zalewem na rzece Czarnej Koneckiej. G³ówn¹ atrakcj¹ letniska jest 
58-hektarowy zbiornik wodny, bêd¹cy baz¹ do uprawiania sportów wodnych, k¹pieli 
i wêdkowania. Dodatkowym atutem Sielpi  jest jej usytuowanie - z dala od du¿ych 
oœrodków przemys³owych oraz otaczaj¹ce j¹, rozleg³e i bogate w grzyby lasy 
sosnowe, tworz¹ce mikroklimat wp³ywaj¹cy pozytywnie na schorzenia górnych dróg 
oddechowych. Miejscowoœæ ta, wraz ze znajduj¹cym siê tutaj Muzeum Zag³êbia 
Staropolskiego, unikatowym w skali europejskiej zabytkiem techniki, stanowi sama 
w sobie atrakcjê turystyczn¹. Ponadto ze wzglêdu na swe korzystne po³o¿enie jest 
doskona³ym punktem wypadowym dla wycieczek pieszych, rowerowych 
i autokarowych w pobliskie Góry Œwiêtokrzyskie. Oprócz bazy hotelowej i du¿ego 
kompleksu domków campingowych w Sielpi znajduje siê równie¿ pole namiotowe.

W sezonie letnim oddawane s¹ do dyspozycji wczasowiczów boiska do 
siatkówki, koszykówki, pi³ki no¿nej, asfaltowe korty tenisowe, wypo¿yczalnie 
sprzêtu p³ywaj¹cego, stadnina koni, kino wczasowe, restauracje z dyskotekami 
i dancingami oraz wiele punktów gastronomicznych i handlowych. 

Sielpia, pe³ni¹c rolê centrum rekreacyjnego regionu, przyci¹ga swymi 
atrakcjami amatorów ró¿nych form aktywnego wypoczynku. Szeroki zakres 
proponowanej oferty turystycznej sprawia, i¿ letnisko, mog¹ce przyj¹æ jednoczeœnie 
ok. 4000 osób, jest chêtnie odwiedzanym oœrodkiem wypoczynkowym 
w województwie œwiêtokrzyskim. Zarz¹dc¹ miasteczka turystycznego w imieniu 
miasta Koñskie jest Oœrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzib¹ w Sielpi. 
W okresie letnim wczasowiczom udostêpnione s¹:
P 34 oœrodki wypoczynkowe, posiadaj¹ce ok. 3,5 tys. miejsc noclegowych,
P pole namiotowe o pow. 4,87 ha,
P ok. 40 punktów handlowo-us³ugowych,baza gastronomiczna (restauracje, 

kawiarnie i punkty ma³ej gastronomii),
P k¹pielisko strze¿one,

Wojciech Pasek

Zalew w Sielpi
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P parking dla 166 samochodów,
P wypo¿yczalnie sprzêtu p³ywaj¹cego (¿aglówki, rowery wodne, kajaki ...),
P wypo¿yczalniê sprzêtu sportowo-turystycznego ( rowery turystyczne, grille ...),
P boiska do pi³ki siatkowej, no¿nej, koszykówki, asfaltowe korty tenisowe,
P stadnina koni.

Mi³oœnicy tañca mog¹ spêdziæ wieczory na dancingach lub w dyskotekach. 
Mo¿na skorzystaæ z biblioteki i obejrzeæ nowoœci filmowe w kinie letnim. Wêdkarze 
mog¹ korzystaæ z kilkunastu stanowisk usytuowanych na obrze¿ach zalewu, 
a grzybiarze z otaczaj¹cych Sielpiê rozleg³ych terenów leœnych.

Korzystaj¹c z mapy powiatu koneckiego oraz przewodników turystycznych, 
mo¿na dotrzeæ z Sielpi atrakcyjnymi szlakami do miejsc wyj¹tkowo urokliwych jak 
Ÿróde³ko pod Wasosz¹, czy pomnik przyrody ,,Piek³o-Gatniki". W samym letnisku 
znajduje siê Muzeum Zag³êbia Staropolskiego, stanowi¹ce unikatowy w skali 
europejskiej zabytek techniki z czasów Stanis³awa Staszica.

Bogate zaplecze rekreacyjno - wypoczynkowe Sielpi jest podstaw¹ do 
organizowania w okresie wakacyjnym przez OSiR licznych, ogólnodostêpnych 
imprez masowych, zarówno dla dzieci, m³odzie¿y, jak i doros³ych. Obok turniejów 
sportowych i wycieczek turystycznych, na scenie letniej przy pla¿y odbywaj¹ siê 
konkursy plastyczne oraz koncerty zespo³ów muzycznych, a Wybory Miss Sielpi 
i Miss Mokrego Podkoszulka stanowi¹ najwiêksze widowisko plenerowe 
województwa œwiêtokrzyskiego, gromadz¹ce ok. 25 tys. widzów. W letnie, s³oneczne 
weekendy przebywa w Sielpi ok. 10 tys. osób. Tak¿e poza sezonem miejscowoœæ ta 
pe³ni rolê centrum turystycznego, bêd¹c celem sobotnio-niedzielnych wycieczek. 

W odleg³ych zaledwie o 4 km Brodach znajduje siê oœrodek jazdy konnej 
i hipoterapii. 

Przez ca³y rok czynne s¹ dwa obiekty noclegowe: Oœrodek Szkoleniowo-
Wypoczynkowy ,,Energetyk" o wysokim standardzie oraz pensjonat OSiR 
,,Komunalni". Ten drugi dysponuje 140 miejscami noclegowymi w pokojach 
2 i 3-osobowych, z pe³nym wêz³em sanitarnym. W ,,Komunalnych" organizowane s¹ 
konferencje, narady, bankiety, a tak¿e zielone szko³y i przyjêcia okolicznoœciowe. 
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 Propozycje wycieczek z Sielpi znakowanymi szlakami turystycznymi

Szlaki piesze

Sielpia - Piek³o - Niebo - Koñskie - Stara KuŸnica - Furmanów - Rez. ,,Ska³ki Piek³o" 
pod Niek³aniem" - Skar¿ysko Pogorza³e. 
Sielpia - Wêgrzyn - JóŸwików  - KuŸniaki.
Sielpia - Ma³achów - Czarna - St¹porków - Sza³as - £¹czna .
Sielpia - Ruda Maleniecka - Maleniec - Ko³oniec- Rez. ,,Diabla Góra". 

Szlaki rowerowe

,,Dooko³a gminy Koñskie " 
Sielpia - Piek³o - Pi³a -Stara KuŸnica - M³ynek (mo¿liwoœæ powrotu do Sielpi przez 
Koñskie szlakiem czarnym) - Barycz - Kornica - Modliszewice - Kazanów -
Dzieba³tów - Sielpia 

,,Dolina Krasnej"
Sielpia - Miedzierza - Przy³ogi - Kamienna Wola - Krasna - Serbinów - D³ugojów - 
Sza³as - Luta (wie¿a widokowa) - Krasna - Mokra -B³otnica - Czarniecka Góra 

Sielpia-szlakiem czerwonym do Piek³a (7 km), dalej szlakiem czarnym: Niebo (9 km) 
- Koñskie (13 km)  - Stary M³yn - Rogów - M³ynek. 

 

Szlaki turystyczne

Szlaki pieszeSzlaki rowerowe
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WYKAZ  OGÓLNODOSTÊPNEJ  BAZY  NOCLEGOWEJ  W  SIELPI

Obiekty noclegowe skategoryzowane
(czynne ca³y rok)
P Oœrodek  Sportu i Rekreacji miasta Koñskie Sp. z o.o. w Sielpi, 26-200 Koñskie, 

Sielpia, ul. Spacerowa 1 , tel.: (0-41) 372 0222 lub 372 0502
C  Pensjonat kat* ,,Komunalni", czynny ca³y rok - 140 miejsc noclegowych 

w pokojach 2 i 3-osobowych z pe³nym wêz³em sanitarnym.
C Zespó³ domków murowanych - 56 miejsc w pokojach 1, 2-osobowych 

z umywalk¹, czynny w sezonie letnim od maja do wrzeœnia.
P Oœrodek Wypoczynkowo - Szkoleniowy  Zak³adu Energetycznego w Skar¿ysku-

-Kam., 26-200 Koñskie, Sielpia, ul. Staszica 8, tel. (0-41) 372 0267
C Hotel kat** ,,Energetyk", czynny ca³y rok - 43 miejsca w pokojach 1,2,3 

i 4-osobowych z pe³nym wêz³em sanitarnym. Dodatkowo 200 miejsc 
w domkach turystycznych o zró¿nicowanym standardzie .

P Oœrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Chor¹gwi ZHP w Kielcach, 26-200 
Koñskie, Sielpia, ul. Spacerowa 21, tel. (0-41) 372 0224
C Pawilon murowany czynny ca³y rok - 100 miejsc noclegowych w pokojach 

4 i 5-osobowych oraz 50 miejsc w 3 i 4-osobowych domkach turystycznych.

Obiekty sezonowe
( czynne od kwietnia do paŸdziernika)

P Oœrodek Wypoczynkowy ,,£ucznik" S.C. ,,Geltex", 26-200 Koñskie, Sielpia, 
ul. Spacerowa 11, tel. (0-41) 372 0296. Dom wypoczynkowy - 220 miejsc 
noclegowych w pokojach 2 i 3 -osobowych, typu ,,studio" z pe³nym wêz³em.

P Oœrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy KWP w Kielcach, 26-200 Koñskie, 
Sielpia, ul. Spacerowa 12/13. Dom wypoczynkowy - 80 miejsc w pokojach 
2 i 4 - osobowych oraz 86 miejsc w domkach campingowych z pe³nym wêz³em 
sanitarnym.

P Oœrodek Wypoczynkowy Dzieci i M³odzie¿y, 26-200 Koñskie, Sielpia, 
ul. Spacerowa 19, tel. (0-41) 372 0223, 5 domków rodzinnych - czteropokojowych 
na 45 osób z pe³nym wêz³em oraz 123 miejsca w domkach ,,suchych" 
2 i 3 - osobowych.

Fragment zalewu w Sielpi
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P Oœrodek Wypoczynkowy ,,Relax", 26-200 Koñskie, Sielpia, ul. Spacerowa 28, 
tel. (0-41) 372 0286, 71 miejsc w domkach campingowych z pe³nym wêz³em 
sanitarnym (w tym: 5 domków 3 pok. na 7 osób i 4 segmenty murowane- 
trzypokojowe na 3 osoby ka¿dy).

Obiekty sezonowe
(czynne od czerwca do wrzeœnia)

P Oœrodek Wypoczynkowy ,,Bartek", 26-200 Koñskie, Sielpia, ul. Staszica 1, 
92 miejsca noclegowe w 23 domkach campingowych z pe³nym wêz³em 
sanitarnym.

P Oœrodek Wypoczynkowy ,,Korab", 26-200 Koñskie, Sielpia, ul. Dorzeczna 1, 
tel. (0-41) 372 02 82, 10 pokoi 2 i 3-osobowych w pawilonie murowanym oraz 
20 domków campingowych 3 i 4-osob. z zimn¹ wod¹ i umywalk¹.

P Oœrodek Wypoczynkowy ,,Lenta", 26-200 Koñskie, Sielpia, ul. Spó³dzielcza 
33, skr. poczt. 60, tel. (0-41) 372 02 96, 50 miejsc w domkach turystycznych 
2 i 4-osobowych z umywalk¹.

P Oœrodek Wypoczynkowy ,,Stokrotka", 26-200 Koñskie, Sielpia, ul. Staszica 9, 
tel. (0-41) 372 02 87, 7 miejsc noclegowych w 3 pokojach pawilonu murowanego 
oraz 40 miejsc w 12 domach campingowych.

P Oœrodek Wypoczynkowy ,,Sosenka", 26-200 Koñskie, Sielpia, ul. Wjazdowa 4, 
tel. (0-41)  372 02 15.

P Oœrodek Wypoczynkowy ,,Belferek" ZNP w Kielcach, 26-200 Koñskie, 
Sielpia, ul. Spacerowa , tel. (0-41) 372 02 81.

P Oœrodek Wypoczynkowy ,,Camargo", 26-200 Koñskie, Sielpia, ul. Dorzeczna 
35, tel. (0-41) 372 55 79.

P Oœrodek Wypoczynkowy ,,¯uczek", 26-200 Koñskie, Sielpia, ul. Staszica 7, 
tel. (0-41) 372 02 78.

P Oœrodek Wypoczynkowy ,,Kaprys", 26-200 Koñskie, ul. Spacerowa 27, 
tel. (0-41) 372 46 12.

P Oœrodek Wypoczynkowy ,,Morena", 26-200 Koñskie, Sielpia, ul. Wjazdowa 1, 
tel. (0-41) 372 02 28.

P Oœrodek Wypoczynkowy ,,Oaza", 26-200 Koñskie, Sielpia, ul. Staszica 4, 
tel. (0-41) 372 02.27

ZNAKOWANE SZLAKI TURYSTYCZNE

SZLAKI PIESZE

Przebieg szlaku czerwonego 
£¹czna - Rezerwat "Diabla Góra"  ( 97 km )

 0,0  km £¹czna. Po³¹czenie ze szlakiem zielonym do Starachowic
 1,2  km Jegrzna
 1,8  km szosa Kraków - Warszawa
 3,5  km Zalezianka
 5,6  km leœniczówka Osieczno
 6,3  km  Osieczyñska Góra
12,9 km krzy¿ówka leœna
Po³¹czenie ze szlakiem zielonym:  Bli¿yn - Zagnañsk
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14,8 km Sza³as
17,1 km Kopcie
19,3 km leœniczówka Odrow¹¿ek
20,3 km Odrow¹¿ek
22,5 km Nowy W³ochów
23,9 km Gusina
24,5 km Gosañ
27,7 km Hucisko
32,1 km St¹porków
35,1 km Czarniecka Góra
36,1 km  Czarna
36,4 km Czarniecka Góra PKP
38,9 km Janów
40,4 km W¹sosz Ostre Górki
41,1 km W¹sosz Stara Wieœ 
Po³¹czenie ze szlakiem ¿ó³tym : Koñskie - Serbinów
49,5 km Kawêczyn
49,9 km Miedzierza
51,3 km Wólka Smolana
55,0 km Sielpia Wielka
Po³¹czenie ze szlakiem niebieskim :  Skar¿ysko Pogorza³e - KuŸniaki
62,4 km Soko³ówka
63,6 km Ciekliñsko
66,1 km Ruda Maleniecka
75,0 km Maleniec
76,5 km Machory
77,3 km Tama
79,8 km Ko³oniec
85,1 km Starzechowice
87,9 km D¹browa
95,0 km Zamoœcie
95,7 km Klew
97,0 km Rezerwat ,,Diabla Góra"
Po³¹czenie ze szlakiem niebieskim : Piotrków Trybunalski - Krzêtów

Przebieg szlaku niebieskiego 
KuŸniaki - Skar¿ysko Pogorza³e (81 km)

 0,0  km KuŸniaki  
5,0  km Góra Dobrzeszowska - 368 m npm.
 7,0  km Gruszka
 8,0  km JóŸwików
10,5 km wzgórze - 338 m npm
13,0 km Wêgrzyn
14,0 km Grêbosze
15,0 km Moœciska Ma³e
16,0 km Moœciska Du¿e
17,0 km gajówka
22,5 km Sielpia Wielka
Po³¹czenie ze szlakiem czerwonym: £¹czna - Rez. ,,Diabla Góra”
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23,5 km Sielpia K¹pielisko
28,0 km Piek³o
30,0 km Niebo
34,5 km Stadnicka Wola
37,0 km Koñskie
38,5 km Stary M³yn
44,0 km Gajówka ,,Stoki’’
46,0 km Stara KuŸnica
47,0 km Piasek
54,0 km Furmanów
61,0 km Rezerwat ,,Ska³ki-Piek³o pod Niek³aniem’’
Pocz¹tek szlaku czarnego do Wólki Plebañskiej (7,0 km)
65,5 km Borki
67,0 km Rêdocin
70,5 km Rezerwat leœny ,,Ciechostowice’’
Pocz¹tek szlaku zielonego do Przysuchy
Po³¹czenie ze szlakiem czarnym : So³tyków - Bli¿yn
73,0 km Majdów
74,5 km £azy
77,5 km Cmentarz partyzancki pod Skarbow¹ Gór¹
Po³¹czenie ze szlakiem ¿ó³tym wokó³  Skar¿yska-Kamiennej
Pocz¹tek szlaku czerwonego do Radomska (272 km)
81,0 km  Pogorza³e

Przebieg szlaku ¿ó³tego 
W¹sosz Stara Wieœ - Serbinów (28 km)
0,0  km W¹sosz Stara Wieœ.
Po³¹czenie ze szlakiem czerwonym : £¹czna-Rezerwat ,,Diabla Góra’’ 
  3,7 km Droga asfaltowa St¹porków - Smyków
10,1 km Krasna
13,6 km Luta (wie¿a widokowa w rezerwacie Górna Krasna)
18,2 km Sza³as
21,7 km D³ugojów
25,5 km Rogowice
28,0 km Serbinów

Przebieg szlaku czarnego 
Wólka Plebañska - Rez. ,,Ska³ki-Piek³o pod Niek³aniem" (7 km)

 0,0 km Wólka Plebañska  - przystanek PKP
 2,5 km Niek³añ Wielki
 7,0 km Rezerwat ,,Ska³ki Piek³o pod Niek³aniem"
Po³¹czenie ze szlakiem niebieskim : KuŸniaki - Pogorza³e. 

SZLAKI ROWEROWE

Przebieg szlaku zielonego 
Sielpia - B³otnica  (52 km )
 0,0  km Sielpia Letnisko
Po³¹czenie ze szlakiem rowerowym czerwonym  wokó³  Koñskich
4,4  km Barak
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6,0  km Miedzierza
10,6 km Stra¿nica
13,4 km Przy³ogi
16,2 km Kamienna Wola
18,0 km Adamek
19,5 km Komorów
21,0 km Krasna
25,5 km Serbinów
28,0 km Rogowice
31,8 km D³ugojów
35,3 km Sza³as
39,9 km Luta
43,5 km Krasna
48,0 km Mokra
50,0 km Duraczów
52,0 km B³otnica

Przebieg szlaku czerwonego
Sielpia - Stara KuŸnica - Sielpia (45 km)
 0,0  km Sielpia Letnisko
 6,0  km Piek³o
Po³¹czenie z czarnym szlakiem rowerowym do M³ynka (12 km).
 9,5 km droga asfaltowa Koñskie - Czarna
11,5 km linia kolejowa
15,0 km Pi³a
17,3 km Leœniczówka ,,Stoki"
19,7 km Gajówka "Stoki"
21,0 km Stara KuŸnica
22,0 km Che³b
23,0 km Drutarnia
23,5 km Czysta
25,0 km M³ynek
Po³¹czenie z czarnym szlakiem rowerowym do Piek³a (12 km).
28,2 km Barycz
29,5 km Kornica
31,5 km Proæwin
33,2 km Modliszewice
34,7 km Sieros³awice
36,3 km Kazanów
39,1 km Brody
41,8 km Dzieba³tów
45,0 km Sielpia
Po³¹czenie z zielonym szlakiem rowerowym do B³otnicy (52 km).

Przebieg szlaku czarnego
Piek³o - Koñskie - M³ynek (12 km)
 0,0  km Piek³o
 2,5  km Niebo
 8,0 km Koñskie
10,3 km Rogów
12,0 km M³ynek
Po³¹czenie z czerwonym szlakiem rowerowym wokó³ Koñskich.
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