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PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE

PO£O¯ENIE

Miasto i gmina Koñskie usytuowane s¹ w pó³nocno-zachodniej czêœci 
województwa œwiêtokrzyskiego, na pograniczu  Gór Œwiêtokrzyskich i Niziny 
Mazowieckiej, w obrêbie Zag³êbia Staropolskiego. S¹siaduje z gminami: St¹porków, 
Smyków, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Gowarczów w województwie 
œwiêtokrzyskim oraz z Przysuch¹ w Mazowieckiem, ¯arnowem i Bia³aczowem 

2 2w £ódzkiem. Zajmuje powierzchniê 250 km  (z  czego  miasto - 18 km ). 

LUDNOŒÆ I MIEJSCOWOŒCI

Stan ludnoœci  na dzieñ 31 grudnia 2004 roku wynosi:  miasto - 22 454,
gmina - 15 915. Razem - 38 369
W sk³ad gminy wchodzi 39 so³ectw, w tym w poszczególnych miejscowoœciach:
Baczyna-153, Barycz-249, Bedlenko-332, Bedlno 306, Brody-554, Che³b-34, 
Czerwony Most-192, Czysta- 57, Drutarnia-85, Dyszów-347, Fidor-115, Gabrielnia-
-71, Gatniki-164, Górny M³yn-194, Grabków-101, Gracuch-171, Izabelów-353, 
Je¿ów-200, Koczwara-202, Kopaniny- 86, Kornica-441, Ma³achów I-15, Ma³achów-
-100, M³ynek Nieœwiñski-385, Modliszewice-1444, Na³êczów-133, Niebo-89, 
Nieœwiñ-1102, Nowe Sieros³awice-99, Nowy Dzieba³tów-582, Nowy Kazanów-497, 
Nowy Soko³ów-123, Paruchy-154, Piek³o-7, Pi³a-539, Pomorzany-306, Pomyków-
-324, Poraj-30, Proæwin-382, Przybyszowy-160, Radomek-67, Rogów-1341, Sielpia 
Wielka-167, Sieros³awice-686, Stadnicka Wola-306, Stara KuŸnica-129, Stary 
Dzieba³tów-434, Stary Kazanów-420, Stary Soko³ów-328, Sworzyce-249, Szabelnia-
-71, Trzemoszna-147, W¹sosz, w tym: W¹sosz Nowiny-232, W¹sosz Ostre Górki-24, 
W¹sosz Przymiarki-70, W¹sosz Stara Wieœ-28, W¹sosz Zarowie-91.

SZKOLNICTWO I PLACÓWKI KULTURY

Na terenie miasta i gminy Koñskie funkcjonuje 6 przedszkoli miejskich,  
3 wiejskie - w zespo³ach placówek oœwiatowych oraz 8 oddzia³ów zerowych-
- w wiejskich szko³ach podstawowych i 4 gimnazja. 
Zestawienie zbiorcze - przedszkola miejskie, wiejskie, zerówki. 
Liczba oddzia³ów ,,0”- 36 -liczba dzieci - 698 -liczba nauczycieli pe³nozatrudnionych-
- 58.
Zestawienie zbiorcze - szko³y podstawowe i gimnazja.
Liczba oddzia³ów - 57, ogó³em 1531 uczniów .

W Koñskich m³odzie¿ mo¿e kszta³ciæ siê w dwóch liceach 
ogólnokszta³c¹cych, 3 zespo³ach szkó³ ponadgimnazjalnych oraz w szko³ach 
niepublicznych. 
C W I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Komisji Edukacji Narodowej uczy siê 

591 uczniów w 18 oddzia³ach. M³odzie¿ mo¿e kszta³ciæ siê w klasach 
z rozszerzonymi programami nauczania. Uczniowie maj¹ do wyboru 
nastêpuj¹ce jêzyki obce: niemiecki, angielski, francuski, rosyjski, ³aciñski, 
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z mo¿liwoœci¹ wyboru stopnia ich zawansowania. Przy szkole funkcjonuje 
Wydzia³ dla Doros³ych. Do dyspozycji s³uchaczy jest 3-letnie liceum 
ogólnokszta³c¹ce; ostatnia klasa 4-letniego liceum ogólnokszta³cacego.

C W II Liceum Ogólnokszta³c¹cym uczy siê 541 uczniów w 17 oddzia³ach 
realizuj¹cych rozszerzone programy nauczania. Na wszystkich kierunkach 
istnieje mo¿liwoœæ wyboru jêzyka obcego: angielskiego, niemieckiego, 
rosyjskiego i ³aciñskiego oraz stopnia ich zaawansowania.

C Zespó³  Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koñskich obejmuje:
P Liceum Profilowane Nr 1,
P Technikum Nr 1,
P Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 1,
P Technikum Mechaniczno - Odlewnicze,
P Technikum Ogrodnicze,
P Liceum Zawodowe Nr 1.
C Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koñskich obejmuje: 
P Technikum Nr 2,
P Liceum Profilowane Nr 2,
P Zasadnicza Szkó³ Zawodowa Nr 2,
P Technikum Uzupe³niaj¹ce, 
P Technikum Odzie¿owe.
C Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Koñskich obejmuje nastêpuj¹ce 

typy szkó³:
P Liceum Profilowane Nr 3,
P Technikum Nr 3,
P Technikum dla Doros³ych, 
P Szko³a Policealna,
P Technikum Gastronomiczne,
P Technikum Ekonomiczne,
P Technikum Handlowe.
C Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy, który obejmuje:
P Publiczn¹ Szko³ê Podstawow¹,
P Publiczne Gimnazjum.

Uczniowie wymienionych szkó³ maj¹ do dyspozycji co najmniej trzy jêzyki 
obce.

W Koñskich m³odzie¿ ma tak¿e mo¿liwoœæ kszta³cenia siê w szko³ach 
niepublicznych. 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Kielcach prowadzi: Technikum 
Technologii ̄ ywienia, Technikum Elektryczne, Technikum Mechaniczne, Technikum 
Uzupe³niaj¹ce, Technikum Odzie¿owe, Liceum Handlowe, Uzupe³niaj¹ce Liceum 
Ogólnokszta³c¹ce, Policealne Studium Zawodowe.

Centrum Kszta³cenia Zawodowego Kielce, Oddzia³ w Koñskich, 
ul. Pi³sudskiego 82 prowadzi: Liceum Ogólnokszta³c¹ce, Liceum Ekonomiczne, 
Technikum Zawodowe, Liceum Profilowane.

Warto nadmieniæ, ¿e na terenie miasta funkcjonuje równie¿ Pañstwowa 
Szko³a Muzyczna I Stopnia, gdzie mo¿e siê kszta³ciæ uzdolniona muzycznie 
m³odzie¿.
Na terenie miasta i gminy Koñskie bazê kulturaln¹ tworz¹ przede wszystkim: 
P Miejsko-Gminny Dom Kultury w Koñskich wraz z placówkami wiejskimi 

w Kornicy i Rogowie,
P Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Koñskie,
P Klub Osiedlowy ,,Kaesemek”.
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Miejsko-Gminny Dom Kultury w Koñskich jest instytucj¹ kultury maj¹c¹ swoj¹ 
siedzibê w dwóch zabytkowych budynkach  pa³acowo - parkowych, zbudowanych 
wed³ug projektu M. Lanciego, z prze³omu XVIII/XIX w., tj. Oran¿erii Egipskiej  oraz 
w Œwi¹tyni Greckiej. Placówka ta prowadzi dzia³alnoœæ z zakresu upowszechniania 
kultury oraz wychowania przez sztukê. Pod jej patronatem dzia³aj¹:

P Miejska Orkiestra Dêta,
P kapela podwórkowa ,,ZIUTKA PAKA”,
P Klub TañcaTowarzyskiego SPIN, 
P Studio Piosenki,

W placówkach wiejskich w Kornicy i w Rogowie maj¹ swoj¹ siedzibê zespo³y 
ludowe: KORNICZANKA, ROGOWIANKA, kapela JAŒKI.

Miejsko-Gminny Dom Kultury sprawuje równie¿ opiekê artystyczn¹ nad 
Zespo³em Pieœni i Tañca ,,Dzieba³tów”. Jest organizatorem wielu imprez 
ogólnopolskich, z których do najbardziej znanych nale¿y Ogólnopolski Konkurs 
Piosenki Obcojêzycznej i Polskiej ,,EVERGREENS”.

Od wielu lat w siedzibie MGDK mieœci siê sztab Wielkiej Orkiestry 
Œwi¹tecznej Pomocy. Odbywaj¹  siê  tak¿e  przegl¹dy i konkursy recytatorskie, 
wystawy i plenery plastyczne. Miejsko-Gminny Dom Kultury jest tak¿e 
organizatorem imprez plenerowych na scenie letniej, takich jak Dzieñ Dziecka, "Graj 
kapelo goœcie prosz¹", ,,Dni Koñskich”, ,,Konecki Wrzesieñ”. Jest równie¿  
koordynatorem akcji aktywizuj¹cej œrodowiska z terenu miasta i gminy poprzez 
organizacjê corocznych konkursów i prezentacji artystycznych pocz¹wszy od 
przedszkoli, poprzez szko³y podstawowe, gimnazja, na szko³ach ponadgimnazjalnych  
koñcz¹c. Wielkim zainteresowaniem cieszy siê Konecki Przegl¹d Form Estradowych, 
w którym bior¹ udzia³ zespo³y z terenu powiatu koneckiego. Miejsko-Gminny Dom 
Kultury w Koñskich zachêca do aktywnego i twórczego spêdzania wolnego czasu 
w nastêpuj¹cych ko³ach i klubach zainteresowañ:
P warsztatach recytatorskich, 
P zajêæ teatralnych,
P zajêæ plastycznych,
P zajêæ wokalnych,
P zajêæ muzycznych,
P nauki gry na pianinie, keyboardzie, gitarze,
P nauki tañca break-dance,
P Klubie Tañca Towarzyskiego ,,SPIN”,
P M³odzie¿owym Klubie Aerobikowym,
P Klubie M³odych Poetów.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Koñskie jest placówk¹ samorz¹dow¹, która 
s³u¿y rozwojowi i zaspokajaniu wielu potrzeb czytelniczych, kulturalnych, 
informacyjnych, a tak¿e upowszechnianiu wiedzy i nauki wœród mieszkañców ziemi 
koneckiej. Na podstawie osobnych porozumieñ  spe³nia  tak¿e  funkcjê  Powiatowej 
Biblioteki Publicznej. Sieæ bibliotek publicznych na terenie gminy tworzy 
10 placówek, z  czego 3  znajduj¹  siê  w mieœcie, natomiast 7 na wsi. Filie wiejskie 
dzia³aj¹ w: Dzieba³towie, Kazanowie, Modliszewicach, Nieœwiniu, Pomykowie, 
Rogowie i Soko³owie. £¹cznie biblioteka (placówka macierzysta i filie) obs³uguje 
rocznie ponad 8 tys. czytelników, udostêpniaj¹c im 250 tys. ksi¹¿ek, czasopism 
i zbiorów specjalnych. Rejestruje rocznie ok. 58 tys. odwiedzin.
Czytelnicy Biblioteki to przede wszystkim: dzieci i m³odzie¿, studenci, doroœli, 
pracuj¹cy zawodowo, bezrobotni oraz emeryci. Do ich  dyspozycji  jest ksiêgozbiór 
licz¹cy ogó³em ponad 145 tys. woluminów, z czego w filiach wiejskich znajduje siê 

 



blisko 68 tys. Jest on uzupe³niany na bie¿¹co, rocznie o ok. 2 tys. nowoœci 
wydawniczych.

Biblioteka Publiczna w Koñskich stanowi istotny oœrodek informacji. 
Czytelnie biblioteczne rocznie rejestruj¹ blisko 28 tys. odwiedzin, udzielaj¹c ponad 
14 tys. informacji rzeczowych, bibliotecznych i bibliograficznych. Biblioteka posiada 
bogate tradycje w zakresie upowszechniania czytelnictwa. Od lat proponuje 
ró¿norodne formy pracy, adresuj¹c je do ró¿nych grup wiekowych: dzieci, m³odzie¿y 
oraz doros³ych. Aktywnie uczestniczy w ¿yciu spo³ecznoœci lokalnej. Czytelnicy 
i mieszkañcy maj¹ okazjê uczestniczyæ w wielu spotkaniach autorskich, turniejach
 i konkursach literackich, historycznych, plastycznych, a tak¿e w wystawach ksi¹¿ek
i dokumentów oraz dzie³ sztuki. Goœæmi Biblioteki by³o wielu pisarzy, artystów, 
wydawców i dziennikarzy.

Od 2003 roku w Bibliotece dzia³a Centrum Edukacji Ekologicznej, które dla 
dzieci i m³odzie¿y szkolnej organizuje prelekcje, pogadanki i wystawy o tematyce 
ekologicznej. Gromadzi tak¿e ksi¹¿ki i artyku³y prasowe dotycz¹ce ochrony 
œrodowiska. 

Przy bibliotece funkcjonuje Galeria ARSLIBRIS, która promuj¹c koneckich 
artystów, systematycznie organizuje wystawy fotografii, malarstwa i rzeŸby. Od 2004 
roku dzia³a wydawnictwo ARSLIBRIS, które proponuje wydawnictwa z zakresu 
historii regionu, sztuki i ekologii. Dzia³alnoœæ wydawnicza prowadzona jest w oparciu 
o w³asne maszyny i pracê bibliotekarzy. 

W 2005 roku przy BPMiG Koñskie zosta³o uruchomione Gminne Centrum 
Informacji - wyspecjalizowana pracownia multimedialna wyposa¿ona w stanowiska 
komputerowe z dostêpem do internetu. 

Dodatkowo poprzez tworzenie GCI powstaje sieæ kontaktowa powiatowych 
urzêdów pracy z bezrobotnymi, a w przysz³oœci sieæ kontaktowa dla 
Miêdzynarodowych S³u¿b Pracy.
Klub Osiedlowy ,,Kaesemek" - dzia³aj¹cy przy Koneckiej Spó³dzielni 
Mieszkaniowej, realizuje dzia³alnoœæ oœwiatowo-kulturaln¹ adresowan¹ do dzieci, 
m³odzie¿y oraz doros³ych.  Swoje spotkania odbywaj¹ tu kluby i ko³a: modelarstwa 
redukcyjnego, fotograficzne, dzieciêce ko³o plastyczne, aerobiku  oraz  zespo³y 
wokalne i muzyczno-wokalne. Klub jest organizatorem i wspó³organizatorem wielu 
imprez, np. takich jak: Powiatowe Dzieciêce Forum Estradowe ,,Talent”, konkurs 
baloniarzy na ogrzane powietrze o ,,Ma³y Puchar Gordon Bennetta”  konkurs modeli 
redukcyjnych, festyny z okazji Dnia Dziecka. Klubowicze uczestnicz¹ w  koncertach, 
wystawach,  warsztatach,  plenerach, festiwalach  o randze lokalnej, krajowej 
i miêdzynarodowej. Wszystkie te dzia³ania s³u¿¹ rozwijaniu twórczych umiejêtnoœci.
Stale funkcjonuje Galeria ,,Atut”, w której prezentowane s¹ wystawy: fotografii, 
rzeŸby, malarstwa, grafiki, tkaniny, wikliny i rysunku. Obecnie uruchamiana jest 
pracownia ceramiki artystycznej.

Komenda Hufca ZHP Koñskie. 
Ruch harcerski w Koñskich istnieje ju¿ od 1913 r., gdy na pensji Pani Cecylii 

Juszczakiewiczowej powsta³a pierwsza dru¿yna skautek. Na dzieñ dzisiejszy hufiec 
liczy oko³o 600 harcerzy w ponad 35 dru¿ynach na terenie ca³ego powiatu. W samym 
mieœcie i gminie Koñskie dzia³a 15 dru¿yn. ZHP jest nowoczesn¹ organizacj¹ 
z du¿ymi tradycjami i zapleczem kadrowym. Œwiadcz¹ o tym takie dzia³ania harcerzy 
jak organizacja obozów w Polsce, S³owacji, Chorwacji, Ukrainie oraz Danii. Ta 
organizacja po¿ytku publicznego poprzez kursy narciarskie, wspinaczkowe i 
spadochronowe, dzia³alnoœæ w³asnej pracowni internetowej oraz mo¿liwoœæ prze¿ycia 
przygody na zbiórkach lub rajdach daje m³odym ludziom szansê na przygotowanie siê 
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do ¿ycia w spo³eczeñstwie poprzez atrakcyjne formy dostosowane do ich potrzeb. 
Konecki ZHP jest organizatorem jednej z najstarszych w Polsce harcerskich imprez 
turystycznych Rajdu Szlakami Walk Partyzanckich, odbywaj¹cego siê od 1959 r. 
w ostatni weekend wrzeœnia.

OPIEKA  MEDYCZNA:

Zespó³ Opieki Zdrowotnej - Szpital Specjalistyczny im. Œwiêtego £ukasza 
jest samodzielnym publicznym zak³adem opieki zdrowotnej, podleg³ym 
Samorz¹dowi Powiatowemu w Koñskich. 

Celem Zespo³u jest udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych s³u¿¹cych 
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, sprawowanie 
profilaktycznej opieki zdrowotnej, podejmowanie innych dzia³añ medycznych 
wynikaj¹cych z procesu leczenia oraz realizowanie zadañ z zakresu promocji zdrowia. 
Pacjenci szpitala mog¹ uzyskaæ pomoc medyczn¹ na nastêpuj¹cych oddzia³ach:
C Dzia³ Ratownictwa Medycznego:
C Izba Przyjêæ Szpitala,
C Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy.

C Dzia³ Pediatryczny:
C Odzia³ Pediatryczny,
C Oddzia³ Rehabilitacji Dzieciêcej.

C Dzia³ Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
C Oddzia³ Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
C Blok Operacyjny.

C Dzia³ Rehabilitacji Szpitalnej:
C Oddzia³ Rehabilitacji,
C Oddzia³ Rehabilitacji Dzienny.

C Oddzia³ Kardiologiczny:
C Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej.

C Oddzia³ Chirurgiczny Ogólny:
C Pracownia Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej.

C Oddzia³ Urologii.
C Oddzia³ Chorób Wewnêtrznych z Pododdzia³em Diabetologicznym.
C Oddzia³ Chorób Wewnêtrznych.
C Œwiêtokrzyskie Centrum Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.
C Oddzia³ Ginekologiczno-Po³o¿niczy.
C Oddzia³ Neonatologiczny ze Stanowiskami Intensywnej Terapii i Patologii 

Noworodka.
C Oddzia³ Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
C Oddzia³ Neurologii z Pododdzia³em Udarowym.
C Œwiêtokrzyskie Centrum Reumatologii.
C Oddzia³ Reumatologii Dzienny.
C Oddzia³ Dermatologiczny.
C Oddzia³ Dermatologiczny Dzienny.
C Oddzia³ Otolaryngologiczny.
C Oddzia³ Okulistyczny.
C Oddzia³ Nefrologiczny:
C Stacja Dializ
Ponadto pacjenci mog¹ korzystaæ z porad w dzia³aj¹cych przy szpitalu oko³o 

40-tu poradniach specjalistycznych.
Pozosta³e placówki œwiadcz¹ce us³ugi zdrowotne:
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C Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej ,,Po³udniowa”,
C Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej ,,Femina”,
C Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej ,,Rodzina”,
C gabinety prywatne.

KOMUNIKACJA  
Koñskie po³o¿one s¹ przy g³ównych krajowych szlakach komunikacyjnych, 

zarówno drogowych, jak i kolejowych. Uk³ad drogowy na terenie miasta i gminy 
tworz¹ drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne  -  o ca³kowitej d³ugoœci 283 
km. Przez teren gminy Koñskie przebiega droga krajowa nr 42 Radomsko-Przedbórz-
-Koñskie-Skar¿ysko Kamienna o  d³ugoœci 16,2 km (miasto - 3,7 km; gmina - 12,5 
km). Dojazd do miasta zapewniaj¹ drogi o znaczeniu wojewódzkim z kierunku 
Warszawy, Radomia, Kielc i £odzi. D³ugoœæ tych dróg liczy 37,6 km (miasto-7,9 km; 
gmina-29,7 km). Stanowi¹ je: 

A droga nr 728 Grójec - Nowe Miasto - Koñskie -Jêdrzejów o d³ugoœci 25,3 
km,

A droga  nr 746  ̄ arnów - Koñskie o d³ugoœci 11,7 km, 
A droga nr 749 Przysucha - Koñskie o d³ugoœci 10,6 km,
D³ugoœæ dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Koñskie wynosi ³¹cznie  

104,2 km (miasto - 18, 9 km;  gmina 85,3 km),  natomiast d³ugoœæ dróg gminnych - 125 
km.  W komunikacji lokalnej i miêdzymiastowej w naszym regionie us³ugi œwiadcz¹: 
Przedsiêbiorstwo Komunikacji Samochodowej, Polskie Koleje Pañstwowe oraz 
prywatne firmy przewozowe, dysponuj¹ce mikrobusami i autobusami,  przewo¿¹ce  
pasa¿erów w  kierunkach:  Kielce, Radoszyce,  ̄ arnów, Kamienna Wola,  Przysucha, 
Skar¿ysko.

Przedsiêbiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koñskich oferuje podró¿nym 
bezpoœrednie po³¹czenia w nastêpuj¹cych kierunkach: Busko-Zdrój, Che³m, 
Katowice, Kielce, Krynica Zdrój, £ódŸ, Ostrowiec Œwiêtokrzyski, Radom, Rzeszów, 
Szczecin, Tarnobrzeg, Warszawa, Wroc³aw, Zamoœæ. Ponadto œwiadczy us³ugi 
w zakresie:  przewozów osobowych i turystycznych na terenie kraju, przewozów grup 
m³odzie¿y (obozy, kolonie itp.), przewozów okolicznoœciowych (wesela, wycieczki, 
pielgrzymki itp.), przewozów grup pracowniczych. 

Polskie Koleje Pañstwowe. 
Przez teren gminy przebiega linia kolejowa Skar¿ysko Kamienna - 

Tomaszów Mazowiecki (trakcja spalinowa). Obecnie jest ma³o eksploatowana  do 
przewozu pasa¿erskiego. Linia kolejowa wykorzystywana jest tak¿e do przewozów  
towarowych. 

RYS HISTORYCZNY

Najwczeœniejsze œlady osadnictwa na terenie Koñskich siêgaj¹  XI wieku. 
Œwiadcz¹ o tym badania archeologiczne przeprowadzone na cmentarzysku 
pochodz¹cym z tego okresu, a odkrytym w 1925 roku.

Pierwszymi w³aœcicielami Koñskich byli Odrow¹¿owie. Wzmianka mówi¹ca 
o tym, ¿e protoplasta tego rodu,  Prandota z Prandocina, jest w³aœcicielem Koñskich, 
pojawia siê w dokumencie nadania dla klasztoru tynieckiego w latach 1119-1124. Ród 
Odrow¹¿ów, dziêki poparciu Boles³awa Krzywoustego i udzia³owi  w wyprawach na 
Pomorze, cieszy³ siê wówczas du¿ym uznaniem spo³eczeñstwa. W Koñskich doœæ 
szybko powiêksza³ swoje maj¹tki, przejmuj¹c tak¿e okoliczne  ziemie. 
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W latach 1220-1224 biskup krakowski Iwo Odrow¹¿ zbudowa³  koœció³ w Koñskich, 
ustanawiaj¹c tym samym parafiê. Œwi¹tynia ta przetrwa³a do koñca XV wieku, kiedy 
to ca³kowicie sp³onê³a w po¿arze.

Nazwa miasta pochodzi prawdopodobnie od znajduj¹cego siê tutaj wówczas 
oœrodka hodowli koni. Zakon benedyktynów z Tyñca otrzyma³ przywilej corocznego 
doboru najlepszych zwierz¹t dla swoich potrzeb.

Podstaw¹ gospodarki w  XI  i  XII  wieku  by³o  rolnictwo, myœlistwo
 i bartnictwo. G³ówne  znaczenie dla rozwoju  ziemi  koneckiej mia³y jednak  
wystêpuj¹ce  na tych terenach rudy  ¿elaza. W po³owie XVI wieku funkcjonowa³o na 
KonecczyŸnie 320 fabryk ¿elaza i 40 kuŸni, o czym œwiadcz¹ liczne pozosta³oœci 
wyrobisk górniczych i œlady prymitywnych dymarek, w których wytapiano ¿elazo.    

W XVII wieku Koñskie wraz z okolic¹ sta³y siê w³asnoœci¹ rodziny 
Ma³achowskich, która odgrywa³a znacz¹c¹ rolê w ¿yciu politycznym kraju. 
Szczególny rozwój miasta przypada na okres,  kiedy jego w³aœcicielem by³ Jan 
Ma³achowski, Kanclerz Wielki Koronny, który uczyni³ z Koñskich centrum swych 
rozleg³ych dóbr i planowa³  wznieœæ tutaj swoj¹ rezydencjê. Powsta³y  jedynie oficyny  
oraz  rozleg³y  park  ze  stylizowanymi  budowlami. W XVIII wieku miasto znane by³y 
jako oœrodek rzemios³a i handlu, produkowano tu m.in. powozy i bryczki. Zas³ynê³o 
równie¿ jako oœrodek przemys³u hutniczego i  metalurgicznego. W okolicy nadal 
funkcjonowa³y liczne zak³ady wytapiaj¹ce i przerabiaj¹ce ¿elazo. W miarê postêpu 
technicznego uruchamiano wielkie piece, fryszerki i walcownie. Powsta³a tak¿e 
fabryka broni w Pomykowie, uznawana za najlepszy pod tym  wzglêdem  zak³ad w 
kraju. Jan Ma³achowski, korzystaj¹c z godnoœci poselskiej, postanowi³ przekszta³ciæ 
Koñskie w miasto, co dodatkowo mia³o podnieœæ  znaczenie  rodu. 
W 1729 roku kanclerz nada³ przywileje mieszkañcom osady, w  których mimo braku 
formalnej lokacji, Koñskie nazywane jest miastem. W³adzê samorz¹dow¹ stanowi³ 
Urz¹d Miejski Wójtowski. Oficjalna lokacja miasta nastêpuje  w 1748 roku z nadania 
króla Augusta III. 

Najwiêkszym ówczesnym wydarzeniem politycznym w Koñskich by³a 
wizyta  w 1787 roku króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego.

Wraz z upadkiem Rzeczypospolitej swoje znaczenie utraci³a rodzina 
Ma³achowskich, co niekorzystnie odbi³o siê na rozwoju miasta.  

Kolejny etap w historii Koñskich rozpocz¹³ siê w 1870 roku, kiedy zad³u¿ony 
maj¹tek Ma³achowskich wykupi³ hrabia Jan Tarnowski. O¿ywienie gospodarcze 
nast¹pi³o po 1885 roku, kiedy to wybudowano tu liniê kolejow¹. W mieœcie  
dominowa³   przemys³ metalurgiczny,  rozwija³  siê  tak¿e   kamieniarski, ceramiczny 
i chemiczny. Efektem tego  by³o powstanie wielu zak³adów i fabryk.
Pierwsza wojna œwiatowa i lata miêdzywojenne to okres stagnacji i kryzysu 
gospodarczego. Jednak¿e nast¹pi³ rozwój w dziedzinie oœwiaty, ¿ycia spo³ecznego 
i  kulturalnego. 

Wybuch II wojny œwiatowej i zwi¹zana z ni¹ okupacja niemiecka to kolejny 
dramatyczny okres w historii Koñskich.  Prawie po³owa mieszkañców miasta straci³a 
¿ycie. Gdy w 1942 r. Niemcy zlikwidowali dzielnicê ¿ydowsk¹, œmieræ ponios³o ok. 
5300  osób.  Konecczanie  ginêli  tak¿e w wyniku masowych aresztowañ i egzekucji. 
W sumie, w powiecie koneckim wymordowano 14 400  osób.  Podczas okupacji 
miasto i okolice by³y aktywnym oœrodkiem ruchu oporu. Dzia³ania partyzanckie pod 
dowództwem majora Henryka Dobrzañskiego, ,,Hubala” rozpoczê³y siê w 1939 r., tu¿ 
po zakoñczeniu kampanii wrzeœniowej. Walczy³y tutaj tak¿e oddzia³y AK ppor. cc. 
Waldemara Szwieca ,,Robota” i por. Antoniego Hedy ,,Szarego”. Nale¿y podkreœliæ, 
¿e Zgrupowanie ,,Robota”jako pierwsze w Europie dokona³o w nocy 
31.08./01.09.1943 r. zdobycia miasta. Oddzia³ licz¹cy 80 ¿o³nierzy wykona³ akcjê bez 
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strat w³asnych. Tragiczne wydarzenia wojenne oraz mêczeñstwo ¿o³nierzy 
i ludnoœci cywilnej symbolizuj¹ liczne pomniki i tablice pami¹tkowe. Za wk³ad 
wniesiony w walkê z okupantem miasto Koñskie  odznaczone zosta³o Orderem 
Krzy¿a Grunwaldu III Klasy. Po wyzwoleniu rozpoczêto odbudowê miasta, 
uruchomiono  ponownie niektóre zak³ady przemys³owe, m.in. Koneckie Zak³ady 
Odlewnicze (przed wojn¹ trzy prywatne zak³ady ,,Neptun" J. Mintza, ,,S³owianin" M. 
Hochberga i Ajzberga, Fabryka Odlewów ¯elaznych S.Kronenbluma) oraz ,,Klimat-
Kowent” wytwarzaj¹cy urz¹dzenia ochrony powietrza. W 1968 roku rozpoczê³y 
produkcjê Zak³ady Metalurgiczne Maszyn Budowlanych, póŸniejszy ,,Zamtal”. 
Szybko rozwija³o siê budownictwo mieszkaniowe, handel i us³ugi, powstawa³y szko³y 
podstawowe i œrednie. Intensywny rozwój gospodarczy i ekonomiczny spowodowa³, 
¿e Koñskie sta³y siê pi¹tym, pod wzglêdem wielkoœci oœrodkiem przemys³owym 
województwa kieleckiego. Do 1975 r. miasto by³o siedzib¹  powiatu. 

Najnowsze dzieje Koñskich odzwierciedlaj¹ historiê kraju. Od 1990 r. miasto 
stanowi centrum samorz¹dowej gminy. Wci¹¿ rozrasta siê i rozbudowuje. Jest siedzib¹ 
wielu instytucji pañstwowych,  finansowych, oœwiatowych, kulturalnych i ochrony 
zdrowia  oraz przedsiêbiorstw prywatnych. W wyniku reformy administracyjnej 
w 1999 roku miasto ponownie zosta³o siedzib¹ powiatu. 

WALORY TURYSTYCZNE I PRZYRODNICZE

Gmina Koñskie, po³o¿ona jest na Wzgórzach Konecko-Bli¿yñskich, 
na pograniczu p³askowy¿u po³udniowego sk³onu Gór Œwiêtokrzyskich i Niziny 
Mazowieckiej, charakteryzuje siê urozmaiconym i zró¿nicowanym ukszta³towaniem 
terenu. Bogactwem przyrodniczym gminy s¹ lasy, rzeki i zbiorniki wodne. Prawie ca³y 
obszar gminy wchodzi w sk³ad terenów chronionych. Po³udniowa i wschodnia czêœæ 
gminy po³o¿ona jest w obrêbie Konecko-£opuszniañskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, którego podstawow¹ funkcj¹ jest ochrona wód powierzchniowych 
i podziemnych. Du¿e kompleksy leœne  wystêpuj¹ we wschodniej i po³udniowej czêœci 
gminy. 

Gmina Koñskie, ze wzglêdu na jej walory przyrodnicze i kulturowe oraz 
nieznaczny stopieñ zniszczenia œrodowiska, posiada doskona³e warunki do 
wypoczynku i uprawiania turystyki.  Najcenniejszymi atutami ziemi koneckiej s¹: 
nieska¿one œrodowisko naturalne, ciekawe ukszta³towanie terenu, obfitoœæ lasów oraz  
rzeki i zbiorniki wodne (90 ha), które nadaj¹ krajobrazowi niepowtarzalny charakter.
Walory krajoznawcze stanowi¹ zachêtê do czynnego spêdzania wolnego czasu, czemu 
sprzyjaj¹ liczne znakowane szlaki turystyczne i œcie¿ki dydaktyczne.

Najatrakcyjniejsze pod wzglêdem turystycznym i wypoczynkowym s¹ tereny 
po³o¿one w dolinie rzeki Czarnej Koneckiej. Tutaj, wœród piêknych lasów sosnowych, 
nad malowniczo po³o¿onym zalewem, le¿y Sielpia - turystyczna per³a ziemi 
koneckiej.     

SIELPIA to jeden z najczêœciej odwiedzanych oœrodków wypoczynkowych 
na KielecczyŸnie, który mo¿e poszczyciæ siê doskona³ym mikroklimatem  i bogato  
rozwiniêt¹ baz¹ turystyczn¹, gastronomiczn¹ a tak¿e sportow¹, zapewniaj¹c¹ dobre 
warunki wypoczynku nie tylko latem. 

W sezonie letnim oprócz domów wczasowych i oœrodków szkoleniowo-
-wypoczynkowych  dzia³a w Sielpi kompleks wypoczynkowy z³o¿ony z kempingów, 
pól namiotowych, dobrze rozwiniêtej sieci handlowej, wypo¿yczalni sprzêtu 
wodnego, turystycznego i sportowego, letniego kina i parkingu strze¿onego. 

Korzystaæ tu mo¿na z licznych boisk do koszykówki, siatkówki, pi³ki no¿nej
i kortów tenisowych.  Najwiêksze mo¿liwoœci do uprawiania sportów wodnych ich 
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amatorzy maj¹ na terenie strze¿onych k¹pielisk, gdzie oprócz samej k¹pieli mo¿na 
p³ywaæ na kajakach, rowerach wodnych, ³ódkach i deskach surfingowych.

Zalew i jego okolice s¹ rajem dla mi³oœników wêdkowania, a lasy stanowi¹ 
ulubione miejsce dla grzybiarzy, amatorów jazdy konnej i polowañ.

Potencja³ turystyczny Sielpi umo¿liwia i gwarantuje œwietn¹ obs³ugê 
wczasów, zimowisk, zjazdów, konferencji, szkoleñ, sympozjów, spotkañ 

towarzyskich oraz imprez sportowych.  Sielpia stanowi doskona³¹ bazê wypadow¹ do 
organizowania wycieczek pieszych, rowerowych b¹dŸ autokarowych do atrakcyjnego 
turystycznie regionu Gór Œwiêtokrzyskich.

W najbli¿szym otoczeniu SIELPI znajduje siê leœno-geologiczny rezerwat 
przyrody ,,Piek³o-Gatniki”, gdzie mo¿na podziwiaæ olbrzymie, o fantastycznych 
kszta³tach, g³azy piaskowca jurajskiego oraz piêkne leœne œcie¿ki. Kompleks le¿y na 
trasie niebieskiego szlaku turystycznego. 

Ziemia konecka stanowi atrakcjê turystyczn¹ równie¿ ze wzglêdu na 
znajduj¹ce siê tu liczne obiekty  zabytkowe. 

Unikatowe w skali kraju zespo³y o charakterze ¿ywych skansenów stanowi¹ 
zabytkowe uk³ady urbanistyczne, pojedyncze obiekty i zespo³y obiektów zwi¹zane ze 
staro¿ytnym hutnictwem i Staropolskim Okrêgiem Przemys³owym. Do 
najciekawszych nale¿y zespó³ walcowni i pudlingarni z osiedlem fabrycznym 
w Sielpi, nale¿¹cy obecnie do Muzeum Techniki w Warszawie, jak równie¿ jedyna 
w Polsce zachowana w pierwotnej postaci kuŸnica z miechami i m³otem w Starej 
KuŸnicy. W Sielpi, tu¿ przy zalewie,  znajduje siê Muzeum Zag³êbia Staropolskiego. 
Stanowi ono jeden z najcenniejszych, pod wzglêdem historycznym, zabytków 
przemys³owych w kraju i Europie. Zachowa³y siê w nim eksponaty metalurgiczne; 
g³ównie maszyny i urz¹dzenia, które sw¹ œwietnoœæ prze¿ywa³y w XIX wieku. 
Najwspanialszym eksponatem jest ocala³e wielkie ¿elazne ko³o wodne o œrednicy 8,5 
metra projektu Filipa de Girard. By³o to pierwsze w Polsce i jedno z pierwszych 
w Europie rozwi¹zanie techniczne na tak¹ skalê.

Warto tu wspomnieæ o jego konstruktorze. De Girard zwi¹zany z zak³adem w 
Sielpi od jego pocz¹tku w  1824 r. by³ jednym z najwiêkszych XIX-wiecznych 
wynalazców i naukowców. Zajmowa³ siê chemi¹, przemys³em w³ókienniczym, 
wydobywczym, górnictwem. Wynalaz³ miêdzy innymi czesarkê do lnu i maszynê 
wytwarzaj¹c¹ przêdzê z paku³; lampê olejn¹ systemu Arganda, wyposa¿on¹ w matowy 

Zalew w Sielpi z lotu ptaka
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klosz; wprowadzi³ ulepszenia maszyny parowej; skonstruowa³ przêdzarkê 
produkuj¹c¹ tak cienkie nici, ¿e z 1 kg w³ókna lnianego uzyskiwa³o siê niæ d³ugoœci 
150 km. Przy jego pomocy za³o¿ono pierwsz¹ w kraju mechaniczn¹ przêdzalniê lnu 
w Marymoncie (1831), a w 1833 parow¹ tkalniê w Rudzie Guzewskiej, któr¹ ju¿ od 
1834 r. zaczêto nazywaæ na czeœæ wynalazcy ̄ yrardowem.

Z inicjatywy i przy staraniu w³adz Starostwa Powiatowego w Koñskich, 
w lipcu ka¿dego roku odbywa siê na terenie Muzeum Zag³êbia Staropolskiego 
turystyczny festyn, organizowany w ramach KU�NIC KONECKICH. 
Ta presti¿owa impreza cieszy siê du¿ym zainteresowaniem i uznaniem mieszkañców, 
turystów i goœci z ca³ego kraju. Stanowi miejsce spotkañ z artystami, twórcami 
rzemios³a artystycznego, animatorami kultury oraz rodzimym folklorem. 

KU�NICE KONECKIE stanowi¹ doskona³¹ okazjê do promowania kolejnego, 
unikatowego zabytku, jakim jest jedyna w Polsce, znakomicie zachowana 
w pierwotnej postaci kuŸnia wodna, której pocz¹tki siêgaj¹ XVII w. Obiekt znajduj¹cy 
siê w Starej KuŸnicy jest Oddzia³em Muzeum Techniki NOT w Warszawie. Znajduje 
siê tam kuŸnica z miechami i m³otem, które napêdzane s¹ przez czynne ko³o wodne. 

,,KuŸnice Koneckie”

,,KuŸnice Koneckie”
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Wszystkie te urz¹dzenia zosta³y wykonane na pocz¹tku XIX stulecia, zachowa³y siê 
w niezmienionym stanie i pracowa³y do 1957 roku.  

Ziemia konecka jest skarbnic¹ wspania³ych tradycji, obfituje w pami¹tki 
przesz³oœci dokumentuj¹ce osi¹gniêcia minionych pokoleñ w zakresie przemys³u oraz 
architektury i sztuki. Na obszarze gminy istniej¹ obiekty zabytkowe podlegaj¹ce 
ochronie indywidualnej, wynikaj¹cej z wpisu do rejestru zabytków.
Do najatrakcyjniejszych na terenie gminy nale¿y zespó³ pa³acowo-parkowy 
w Koñskich, dwór obronny w Modliszewicach oraz koœció³ i dawny klasztor 
Bernardynów  w Kazanowie. Du¿e zainteresowanie wzbudza tak¿e  historyczna 
zabudowa drewniana z XIX i XX w., (zagrody, stodo³y, czworaki) jak równie¿   
zabytkowe cmentarze, kapliczki, krzy¿e i figurki oraz miejsca pamiêci narodowej. 

Warto równie¿ zwróciæ uwagê na zespó³ dworca kolejowego (budynek 
murowany z 1900 r. i murowana wodoci¹gowa wie¿a ciœnieñ (pocz¹tki XX w.), zespó³ 
fabryczny Koneckich Zak³adów Odlewniczych przy ul. Fabrycznej, murowany 
z pocz¹tków XIX w. oraz zespó³ Osiedla Kolejowego przy ul. Warsztatowej jako 
zabytki z okresu pocz¹tków industrializacji miasta.

Na obszarze gminy wystêpuj¹ stanowiska archeologiczne, które znajduj¹ siê 
w Bedlnie - grodzisko pierœcieniowate œredniowieczne XIII - XIV w., 
w Modliszewicach - rezydencja obronna i Kazanowie Starym - rezydencja obronna.

DZIEDZICTWO KULTUROWE-ZABYTKI

Miejscowoœci, które warto odwiedziæ:

Dzieba³tów- wieœ po³o¿ona 9  km  od Koñskich w kierunku po³udniowym, 
3 km w bok od g³ównej  drogi,  prowadz¹cej do Kielc. Liczy 1016 mieszkañców (Stary 
Dzieba³tów - 434, Nowy Dzieba³tów - 582). We wsi znajduje siê Szko³a Podstawowa 
i filia Biblioteki Publicznej. Instytucje te organizuj¹ szereg imprez kulturalnych 
z ró¿nych okazji. Dzia³a tutaj Zespó³ Pieœni i Tañca ,,Dzieba³tów”, nad którym opiekê 
sprawuje Miejsko-Gminny Dom Kultury w Koñskich.

Rogów - wieœ po³o¿ona 3 km od Koñskich w kierunku Radomia. Aktywnie 
dzia³a tam Wiejski Dom  Kultury, który jest organizatorem  imprez 
okolicznoœciowych,  sportowych i  rozrywkowych.  Przy WDK dzia³a Zespó³ 
Ludowy ,,Rogowianka”.  Ponadto na terenie wsi funkcjonuj¹: Szko³a Podstawowa, 
Gimnazjum oraz filia Biblioteki Publicznej. 

Kazanów - wieœ oddalona 5 km od Koñskich, usytuowana na trasie Koñskie-
Czêstochowa, licz¹ca ³¹cznie 917 mieszkañców (Nowy Kazanów - 497, Stary 
Kazanów - 420). ̄ ycie kulturalne i oœwiatowe skupia siê wokó³ Szko³y Podstawowej
 i filii Biblioteki Publicznej. Imprezy okolicznoœciowe i spotkania mieszkañców wsi 
odbywaj¹ siê tak¿e w remizie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. 

Nieœwiñ - wieœ po³o¿ona 8 km od Koñskich,  przy drodze prowadz¹cej do 
Radomia, licz¹ca 1102 mieszkañców. W miejscowoœci tej znajduj¹ siê takie instytucje 
jak: Szko³a Podstawowa, agenda Poczty Polskiej, Niepubliczny Zak³ad Opieki 
Zdrowotnej i Ochotnicza Stra¿ Po¿arna. Dzia³a tak¿e filia Biblioteki Publicznej, 
w której swój wolny czas mog¹ spêdzaæ dzieci i m³odzie¿, uczestnicz¹c w wielu 
formach pracy proponowanych przez placówkê. Tu równie¿ swoj¹  siedzibê ma  Ko³o 
Gospodyñ Wiejskich.

Modliszewice - wieœ po³o¿ona na trasie Koñskie-Piotrków-Trybunalski, 
licz¹ca 1444 mieszkañców. Na jej terenie funkcjonuje Szko³a Podstawowa i filia 
Biblioteki Publicznej, które s¹ g³ównymi oœrodkami ¿ycia kulturalno-oœwiatowego. 
Prowadzi tu swoj¹ dzia³alnoœæ Œwiêtokrzyski Oœrodek Doradztwa Rolniczego, 
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zajmuj¹cy siê upowszechnianiem w rolnictwie nowoczesnych metod 
gospodarowania. Przy ŒODR  dzia³a tak¿e  koordynator  klubów  4H. 

Kornica -  wieœ po³o¿ona na trasie Koñskie-Warszawa, licz¹ca 441 
mieszkañców.  Aktywnie dzia³a tam Wiejski Dom Kultury, który dla lokalnej 
spo³ecznoœci stanowi centrum ¿ycia kulturalnego. Dzieci i m³odzie¿ mog¹  spêdzaæ  
wolny czas, uczestnicz¹c w zajêciach teatralnych, plastycznych i sportowych. 
Przy WDK dzia³a Zespó³ Ludowy ,,Korniczanka”, który odnosi sukcesy w wielu  
konkursach i przegl¹dach folklorystycznych.

Miejsca, które warto odwiedziæ:

Zespó³ pa³acowo-parkowy
Zosta³ wzniesiony przez Jana Ma³achowskiego, kanclerza wielkiego 

koronnego w latach 40-tych  XVIII w., wed³ug czêœciowo wykorzystanego projektu 
z ok. 1740 r. Planowany korpus g³ówny na miejscu istniej¹cego wówczas pa³acu nie 
zosta³ zrealizowany. Wzniesiono dwa prostok¹tne skrzyd³a pa³acowe, przybieraj¹ce 
nastêpnie kszta³t æwieræelipsy, zakoñczone pawilonami. Parterowe, nakryte dachami 
dwuspadowymi skrzyd³a, po przebudowie w XIX w. s¹ bezstylowe.

Pawilony
Cztery analogiczne pawilony zosta³y wzniesione ok. po³owy XVIII w. S¹ to 

piêtrowe budynki, o œcianach rozcz³onkowanych pilastrami, boniowanych na 
naro¿ach. Maj¹ p³askie obramienia drzwi i okien. Dachy namiotowe, ³amane, 
o falistym konturze dawniej kryte by³y gontem. Uk³ad wnêtrz analogiczny, 
o pomieszczeniach usytuowanych wokó³ klatek schodowych.

W pawilonie po stronie po³udniowo-wschodniej, w naro¿nym pokoju na 
piêtrze, mieœci³a siê dawniej kaplica pa³acowa. Pomieszczenie posiada sklepienie 
kopulaste, stiuki, drzwi i okna neogotyckie z ok. po³owy XIX w. Czêœciowo 
zachowa³y siê posadzki z XIX w.
Glorietta

Neoklasycystyczna budowla ogrodowa, o charakterze dekoracyjnym, 
zamykaj¹ca od po³udnia urbanistyczn¹ oœ zespo³u pa³acowego. Wzniesiona zapewne 
na prze³omie XVIII i XIX w. P³ytka eksedra zosta³a rozcz³onkowana trzema œlepymi 
arkadami. Przykryta hemisferycznie, po bokach ujêta  parami joñskich kolumn na tle 

Dwór obronny z koñca XVI w. w Modliszewicach
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pilastrów dŸwigaj¹cych belkowanie, na którym umieszczone by³y wazony i putta. 
W zwieñczeniu przesklepienia widoczny orze³ na kuli. W wyniku dewastacji 
zniszczono putta i wazony.

W okresie miêdzywojennym na placu przed gloriett¹ odbywa³y siê 
uroczystoœci religijno-patriotyczne, zwane przez mieszkañców ,,uroczystoœciami pod 
or³em". Z gloriett¹ zwi¹zana jest ciekawostka, ¿e znajduj¹cy siê na niej orze³ nie zosta³ 
zdjêty, pomimo panuj¹cej wówczas administracji rosyjskiej.
Œwi¹tynia grecka

Budowla klasycystyczna, wzniesiona zapewne na pocz¹tku XIX w., na planie 
wyd³u¿onego prostok¹ta, z portykiem szeœciokolumnowym od frontu i wg³êbnym 
dwukolumnowym od ty³u (strona wschodnia). 

Przykryta dwuspadowym dachem. Œciany boniowane, od strony po³udniowej  du¿e 
pó³koliœcie zamkniête okna. W przyczó³kach okna pó³koliste.  

Do wrzeœnia 1939 r. w budynku mieœci³a siê oran¿eria. Obiekt s³u¿y³ do celów 
reprezentacyjnych, jako miejsce przyjêæ i zabaw. Obecnie w budynku mieœci siê sala 
widowiskowo-teatralna Miejsko-Gminnego Domu Kultury.
Oran¿eria egipska

Oran¿eria egipska zosta³a wzniesiona w 1825 r. wg projektu architekta 
Franciszka Marii Lanciego, na planie wyd³u¿onego prostok¹ta, z d³u¿sz¹ elewacj¹ 
okienn¹ od strony po³udniowej. 

Œwi¹tynia grecka-
 - dawna oran¿eria

 pa³acowa w Koñskich

Oran¿eria egipska
wzniesiona w 1825 r.

w Koñskich
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Fasada budynku nawi¹zuje stylem do œwi¹tyñ staro¿ytnego Egiptu - p³askorzeŸbiona
 i ryta w tynku dekoracja o motywach egipskich,  hieroglify itp.  

Na osi elewacji po³udniowej wejœcie  zosta³o zaakcentowane dwoma 
wysokimi, kwadratowymi s³upami, z wydatnym gzymsem nad otworem wejœciowym. 
Œciany wschodni¹ i zachodni¹ ujêto wysokimi pylonami, w ich wnêkach wielkie 
pos¹gi siedz¹cych faraonów. Wnêtrze i pó³nocna elewacja zosta³y zmodernizowane, 
jedyne zachowane stare elementy to drewniane, okute drzwi i ozdobne, mosiê¿ne 
klamki.

Dawnym w³aœcicielom obiekt s³u¿y³ jako cieplarnia, w której uprawiano 
roœliny ozdobne. Obecnie budynek stanowi siedzibê Miejsko-Gminnego Domu 
Kultury.
Altana

Budowla ogrodowa wzniesiona zapewne w drugiej po³. XVIII w., na planie 
oœmioboku, z du¿ymi arkadowymi otworami w ka¿dej ze œcian. Opilastrowana na 
naro¿ach, zwieñczona belkowaniem. Baszty i ,,Domek wnuczêtów”. 

W oszkarpowanym murze, stanowi¹cym ogrodzenie po³udniowej czêœci 
parku, znajduj¹ siê dwie baszty, ,,Domek wnuczêtów” i Kapliczka, wybudowane 
w pierwszej po³. XIX w., prawdopodobnie wg projektu arch. Franciszka Marii 
Lanciego.

Baszty okr¹g³e, zwieñczone s¹ blankami. Ni¿sza z nich po remoncie 
i wymianie dachu zatraci³a swój pierwotny wygl¹d.
,,Domek wnuczêtów”  to piêtrowy, ma³y budynek w stylu neogotyckim. Obiekt 
znajduje siê  w czêœci parku przeznaczonej wówczas dla dzieci. 

W latach powojennych mieœci³a siê w nim Komenda Hufca ZHP w Koñskich, 
a nastêpnie pracownia konserwatorska. W pobli¿u znajduje siê neogotycka kapliczka, 
przykryta dwuspadowym dachem. W niszy kamienna figura Matki Boskiej, widoczna 
od strony ulicy. Od strony parku w niszy umieszczony ¿eliwny krucyfiks. Opodal 
oœmioboczna murowana studzienka z pocz¹tku XIX w., po bokach ozdobiona 
p³askorzeŸbami. Motywem dekoracyjnym s¹ elementy florystyczne. 
Park 

Park, pocz¹tkowo zwany te¿ ogrodem, by³ dzie³em Izabeli z Humieckich 
Ma³achowskiej, która zapocz¹tkowa³a jego urz¹dzanie ju¿ po œmierci kanclerza. 
Dalszym powiêkszaniem i urz¹dzaniem parku zajmowa³a siê Anna ze Stadnickich 
Ma³achowska, ¿ona Stanis³awa, kolejnego w³aœciciela Koñskich. Wygl¹d parku 
stopniowo ulega³ zmianie wraz z obowi¹zuj¹cymi ówczeœnie kanonami modnej 
architektury parkowej - od francuskiego, osiemnastowiecznego ogrodu, poprzez park 
krajobrazowy w stylu angielskim, do kompozycji utrzymanej w duchu 
naturalistycznym.

Park budzi³ uznanie w przesz³oœci, a obecnie jest ozdob¹ miasta i ulubionym 
miejscem wypoczynku jego mieszkañców. Znajduje siê w nim du¿o piêknych, starych 
drzew: lip, dêbów, brzóz, kasztanów, klonów i modrzewi. Wiele z nich to drzewa 
uznane za pomniki przyrody.  
Koœció³ p.w. œw. Miko³aja

Wybudowany w latach 1492 -1520, póŸnogotycki z neogotyckimi 
przekszta³ceniami. Inwentarze z lat 1795 oraz 1891 podaj¹ opis budowli: 
,,... z ciosowego kamienia d³ugoœci ³okci 48, szerokoœci 24, wysokoœci ³okci 15, o³tarz 
g³ówny kamienny z roku 1749, z krucyfiksem, z  tego samego okresu, krat¹ ¿elazn¹ 
od reszty koœcio³a oddzielony. W nawie s¹ trzy o³tarze: Matki Boskiej Ró¿añcowej, 
œw. Miko³aja i œw. Anio³a Stró¿a, czêœci¹ z kamienia, czêœci¹ drewniane. Ambona i chór 
z drzewa. Posadzka z piaskowca...”.

W latach 1902-1903 koœció³ zosta³ rozbudowany wed³ug projektu architekta 
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Wac³awa Pop³awskiego ze wzniesieniem nowej wie¿y, zachodniej czêœci nawy, 
zêbatych szczytów i dachu. 

w zwieñczeniu trójk¹tny szczyt z herbem Odrow¹¿ w kartuszu, ustawiony na p³ycie 
inskrypcyjnej ujêtej w woluty. Z Hieronimem Konieckim zwi¹zana jest miejscowa 
legenda jakoby ów rycerz posiada³ jedn¹ nogê koñsk¹, zakoñczon¹ kopytem.
Epitafia:
P z 1652 r. - Anny z Tworzyañskich Kempickiej - p³yta marmurowa, barokowa 

z herbem Jastrzêbiec,
P z 1672 r. - Anny z Sumina  Sierakowskiej - p³yta marmurowa, barokowa,
P z 1762 r. -  Jana Ma³achowskiego, kanclerza wielkiego koronnego - p³yta 

marmurowa, rokokowa, z dwiema rzeŸbionymi postaciami alegorycznymi po 
bokach tablicy inskrypcyjnej, zwieñczonej rzeŸbionym alabastrowym popiersiem 
zmar³ego w bogatym obramieniu z puttami. 

Na zewnêtrznej œcianie prezbiterium od strony po³udniowej znajduje siê 
zegar s³oneczny z 1621 r. Tam równie¿ widnieje napis wyryty w kamieniu, 
poœwiêcony pamiêci ks. Stanis³awa Modrzewskiego (zm. 1634 r.). Pod oknem 
prezbiterium znajduje siê epitafium ks. Piotra Krokowskiego (zm. 1767 r.) -
-rokokowe, z herbem Boñcza. 

Nad bocznymi drzwiami od strony po³udniowej znajduje siê romañski,  
p³askorzeŸbiony kamienny tympanon z I po³owy. XIII w. - pó³kolisty ornament wokó³ 
krzy¿a. 

Na zewnêtrznych œcianach wie¿y umieszczone s¹ p³yty z herbami: Odrow¹¿, 
Rawicz  i Leliwa oraz ³aciñskim napisem majusku³owym.

W latach 1903-
1910 wybudowano chór 
z 17-g³osowymi organami 
A. Homana, dwa boczne 
kamienne  o ³ ta rze ,  do  
których przeniesiono XVIII-
wieczne obrazy. Sprawiono 
ponadto  s tac je  Drogi  
Krzy¿owej, marmurow¹ 
chrzcielnicê, terakotow¹ 
posadzkê oraz kasetonowy, 
drewniany sufit. W 1929 r. 
w oknie za g³ównym 
o³tarzem za³o¿ono witra¿, 
a po roku 1945 dodatkowe 
cztery witra¿e w oknach 
nawy.
        W œcianach koœcio³a, 
w pobli¿u g³ównego o³tarza 
umieszczone s¹: Nagrobek 
Hieronima Konieckiego 
z 1564 r. - piaskowcowy, 
p ó Ÿ n o r e n e s a n s o w y ,  
z p³askorzeŸbion¹ postaci¹ 
r y c e r z a  n a  p ³ y c i e  w  
obramieniu inskrypcyjnym; 

Kolegiata œw. Miko³aja w Koñskich
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Domy w rynku 
Budynki murowane, ustawione kalenicowo, piêtrowe, na ogó³ 

z piwnicami sklepionymi kolebkowo. Przewa¿nie z koñca XVIII w., w wiêkszoœci 
przebudowane.
Koœció³  p.w.  œw.  Jana Chrzciciela  i  œw.  Anny  

Zosta³ wzniesiony ok. 1770 r. z fundacji Jana Faygla, burgrabiego 
krakowskiego.

Po³o¿ony na cmentarzu grzebalnym, na przedmieœciu zwanym obecnie 
Browary. Koœció³ murowany, orientowany, jednonawowy, z wê¿szym kwadratowym 
prezbiterium zamkniêtym pó³kolist¹ apsyd¹. W koœciele znajduje siê o³tarz rokokowy, 
z drugiej po³owy. XVIII w. Od frontu portal z kartuszem rokokowym. Drzwi  
rzeŸbione, drewniane, z okuciami i zamkiem o charakterze rokokowym. W kruchcie 
kute drzwi ¿elazne.
Cmentarz parafialny 

Z akt parafialnych wynika, ¿e cmentarz przy koœciele œw. Anny zosta³ 
za³o¿ony w 1777 r. W 1832 r.  otoczony murem z bramk¹ od zachodu i krat¹ ¿eliwn¹. 
Na cmentarzu oraz w murze okalaj¹cym i na œcianach zewnêtrznych koœcio³a  
nagrobki i p³yty z koñca XVIII w.  i  XIX w. Najstarsze zachowane epitafium pochodzi 
z 1779 roku.

Oko³o 1900 r. w³adze rosyjskie za³o¿y³y obok cmentarza parafialnego ma³y 
cmentarz prawos³awny, po którym pozosta³y do dzisiaj nieliczne nagrobki.
W latach 1914 - 1915 wojskowe w³adze austriackie urz¹dzi³y w pobli¿u cmentarz 
wojenny. Z jego pierwotnego uk³adu zachowa³ siê cypel ziemny o wys. 2 m 
na którym koncentrycznie ustawionych jest 112 ¿eliwnych krzy¿y rosyjskich 
i 4 ³aciñskie, s¹ tak¿e mogi³y w betonowej obudowie. Pochowani tam s¹ ¿o³nierze 
armii rosyjskiej, austro-wêgierskiej i  niemieckiej.

Na cmentarzu znajduj¹ siê mogi³y ¿o³nierzy Wojska Polskiego z 1939 r., 
tablice z nazwiskami ofiar hitlerowskich pacyfikacji oraz kwatery partyzantów Armii 
Krajowej. W pobli¿u koœcio³a znajduje siê symboliczna mogi³a - Krzy¿ Katyñski. 
W po³udniowej œcianie koœcio³a umocowano tablicê z nazwiskami pomordowanych 
w hitlerowskich obozach koncentracyjnych.

Na cmentarzu usytuowana jest obecnie figura przydro¿na z XVIII w.  
Osadzona na cokole, w kszta³cie ¿³obkowanej kolumny zwieñczonej arkadow¹ 
kapliczk¹, przykrytej czterospadowym daszkiem. Na szczycie metalowy, a¿urowy 
krzy¿. Wewn¹trz figura œw. Jana Nepomucena. Kapliczka dawniej umiejscowiona 
by³a na terenie parku.
Pozosta³e nekropolie

Z powodu odmowy pochówku na cmentarzu rzymsko-katolickim 
innowiercom, sprowadzonym do Koñskich przez hrabiego Jana Ma³achowskiego, 
dziedzic za³o¿y³ osobny cmentarz. Opodal fabryki broni palnej w Pomykowie, na 
wzgórzu nad zalewem we wsi Górny M³yn, spoczywaj¹ do dziœ ewangelicy, kalwini 
oraz wyznawcy innych obrz¹dków. Cmentarz otoczony jest niskim, kamiennym 
murkiem, ca³oœæ silnie zaroœniêta krzewami. Napisy na XVIII-wiecznych tablicach s¹ 
w ojczystych jêzykach zmar³ych. Natomiast na tablicach z XIX w. umieszczone s¹ 
napisy wy³¹cznie w jêzyku polskim, na przekór trwaj¹cej wówczas rusyfikacji.
Cmentarz ten zosta³ jednak w du¿ym stopniu zniszczony. Obecnie stanowi on 
w³asnoœæ parafii ewangelicko-augsburskiej w Kielcach. 
Cmentarz ¿ydowski zwany kirkutem za³o¿ono w Koñskich w XVII w. Zlokalizowany 
by³ w ustronnym miejscu, z dala od zabudowy mieszkalnej, przy dawnym trakcie 
królewskim. Stara czêœæ cmentarza po³o¿ona by³a na zachód od drogi do wsi Proæwin, 
na niewielkim wzniesieniu terenu (opodal obecnego budynku Zespo³u Szkó³ 
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Ponadgimnazjalnych Nr 1). W czasie II wojny œwiatowej, w 1943 r., kreislanwirt 
Fitting nakaza³ rozbiórkê cmentarza ¿ydowskiego. Otrzymany w tak drastyczny 
sposób budulec pos³u¿y³ do odbudowy pomieszczeñ gospodarczych w niemieckim 
,,Gospodarstwie pod 100-tk¹”, (przy obecnej ul. Pi³sudskiego, naprzeciwko bazy 
PKS). Do dnia dzisiejszego w œcianach stoj¹cych budynków mo¿na dostrzec elementy 
macew.

MIEJSCA PAMIÊCI NARODOWEJ 

Na terenie miasta znajduj¹ siê liczne miejsca pamiêci narodowej - pomniki 
i tablice upamiêtniaj¹ce fakty historyczne. Przy zbiegu ulic Partyzantów i Sportowej  
znajduje siê kamienny krzy¿ otoczony  a¿urow¹, ¿eliwn¹ balustrad¹. Jest to mogi³a 
powstañcza z 1863 r., w której spoczywaj¹  Lucjan £¹czkowski  i Franciszek 
Makulski.

Koñskie s¹ miastem, w którym mieszkañcy ufundowali dwa pomniki 
Tadeusza Koœciuszki. Jeden znajduje siê w centrum miasta, drugi stoj¹cy na koñcu 
ul. Mieszka I, przez d³ugi czas by³ coko³em dla popiersia cara Aleksandra I. W setn¹ 
rocznicê œmierci Koœciuszki, w roku 1917 ods³oniêto jego pomnik, wykorzystuj¹c do 
tego stary cokó³ i zakrywaj¹c rosyjskie napisy ¿eliwnymi tablicami z wizerunkami 
nawi¹zuj¹cymi do Koœciuszkowskiej Insurekcji. Pomnik majora Henryka 
Dobrzañskiego ps. ,,Hubal” ods³oniêto 21 sierpnia 2004 roku, w 65 rocznicê wybuchu 
II wojny œwiatowej. 

Dwór w Modliszewicach
Wiêkszoœæ Ÿróde³ podaje, ¿e dwór w Modliszewicach zosta³ wzniesiony 

przez prymasa  Jana Lipskiego ok. 1630 r., przypuszczalnie na pozosta³oœciach jeszcze 
starszej budowli. Autorzy niektórych opracowañ przyjmuj¹, ¿e dwór wybudowa³ 
Andrzej Dunin Modliszewski w koñcu XVI w.  Dwór jest malowniczo po³o¿ony na 
wysepce otoczonej od po³udnia stawem, od pó³nocy odciêtej od brzegu fos¹.  
W po³udniowej czêœci wysepki znajduj¹ siê ruiny budynku mieszkalnego, 
zbudowanego na planie prostok¹ta. Murowany z kamienia i ceg³y, ma dwie 
kondygnacje i dwie basteje w przeciwleg³ych naro¿ach. Od strony pó³nocnej 
usytuowany jest most i budynek bramny, z przylegaj¹c¹ póŸniejsz¹ przybudówk¹ 

Pomnik majora Henryka Dobrzañskiego ps. ,,Hubal” w Koñskich 



93Gmina Koñskie

gospodarcz¹. Obiekt znajduje siê na terenie Œwiêtokrzyskiego Oœrodka Doradztwa 
Rolniczego w Modliszewicach.
Kazanów  

Zespó³ klasztorny Bernardynów w Kazanowie pochodzi z drugiej po³. XVII 
w. Koœció³ z kamienia zosta³ wzniesiony na miejscu pierwotnego, drewnianego, 
w 1694 r. z inicjatywy Izabelli z Lanckoroñskich Lipskiej, kasztelanki radomskiej.
Po po¿arze w 1802 r. restaurowany. Koœció³ posiada³ jedn¹ nawê, dobudowane dwie 
analogiczne, kwadratowe  kaplice nada³y mu kszta³t krzy¿a ³aciñskiego. W górnej 
czêœci koœció³ posiada dwie wie¿e po bokach i jedn¹ w œrodku nawy. W po³owie 
prezbiterium o³tarz g³ówny - drewniany, rokokowy z ok. 1773 r.  Niski, bogato 
rzeŸbiony, wolnostoj¹cy, oddzielaj¹cy wraz z parawanowymi œciankami bocznymi 
dawny chór zakonny. Ambona rokokowa, chór muzyczny drewniany.  Budowê 
dawnego klasztoru,  piêtrowego, o trzech skrzyd³ach ukoñczono w  1781 r.
Wewn¹trz w obu kondygnacjach  wirydarz, wokó³ którego mieœci³y siê korytarze.
W klasztorze znajdowa³y siê 4 wielkie izby, 12 cel i zakrystia.  Sklepienia w klasztorze 
s¹ kolebkowe i kolebkowo-krzy¿owe. Dachy klasztoru ³amane, gontowe, a obecnie 
pokryte blach¹.

Zakon zosta³ skasowany w 1864 r. po upadku powstania styczniowego, na 
mocy postanowieñ w³adz rosyjskich. W latach 1929 - 1930 powsta³a nowa plebania z 
drewna. Sk³ada³a siê ona z 5 pokoi, kancelarii z gankiem i kuchni. Dach pokryto 
blach¹.

W 1935 r. przy koœciele wybudowano murowan¹ dzwonnicê, na której 
zamontowano dwa dzwony.
Na terenie Kazanowa znajduje siê pomnik upamiêtniaj¹cy krwaw¹ bitwê, jak¹ stoczyli 
tu ¿o³nierze polscy z  Niemcami 7 wrzeœnia 1939 roku.

SPORT
W mieœcie istniej¹ dobre warunki do uprawiania sportu. Chêtni mog¹ 

korzystaæ z  hali sportowej, 2 stadionów, kortów tenisowych oraz nowoczesnej, krytej 
p³ywalni. W oparciu o tê bazê mo¿na organizowaæ turnieje i zgrupowania sportowe. 
Na terenie miasta dzia³aj¹ liczne organizacje zajmuj¹ce siê turystyk¹, sportem i 
rekreacj¹:
A Miejski Klub Sportowy ,,MKS - NEPTUN”,
A Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Pi³ki Rêcznej,
A Koneckie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne  Bryd¿-Koñskie,
A Klub Turystyki Kolarskiej i Pieszej ,,PASAT”,
A Klub Sportowy ,,OLIMP”  z sekcj¹ lekkoatletyczn¹,
A Koneckie Towarzystwo Tenisowe.

Stowarzyszenia i kluby sportowe organizuj¹ liczne turnieje, rozgrywki 
i zawody oraz masowe imprezy sportowe -  kolarskie i piesze. Koneccy sportowcy 
odnosz¹ sukcesy i zajmuj¹ czo³owe miejsca w  wojewódzkich i ogólnopolskich 
zawodach, a zw³aszcza pi³karze rêczni (II miejsce seniorów w rozgrywkach I ligi, 
wicemistrzostwo Polski juniorów w sezonie 2004/2005) i bryd¿yœci.

Najwa¿niejsze imprezy kulturalne i sportowe odbywaj¹ce siê na terenie miasta
i gminy Koñskie: 

Imprezy sportowe: Rajd Zimowy, Zimowy Pó³maraton Pieszy, Halowy Turniej Pi³ki 
No¿nej Firm ,,O Puchar Burmistrza MiG Koñskie”, Rajd Bab, Rajd Nocny 
Wêdrowników, Powiatowe Zawody P³ywackie o Puchar Starosty Koneckiego, 
Konecka Liga Firm, Biegi Uliczne, Rajd Pieszy ,,Nocna Majówka”, Konecki Maraton 
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Pieszy, Marszobieg na 100 km ,,Konecka setka”, Ogólnopolski Wyœcig Kolarski 
,,Szlakiem Walk Partyzantów AK”, mBank eXtreme, Konecki Maraton Rowerowy, 
Harcerski Rajd Szlakami Walk Partyzanckich, Rajd Niepodleg³oœci.
Imprezy kulturalne i festyny: Forum Niemieckojêzycznych Teatrów Artystycznych, 
EVERGREENS FESTIVAL, Ogólnopolski Konkurs Piosenki ,,3x3”, Turniej 
Artystyczny  Szkó³ Gimnazjalnych, Spotkania Artystyczne Szkó³ Podstawowych, 
Przegl¹d Twórczoœci Artystycznej M³odzie¿y Szkó³ Ponadgimnazjalnych, DZIEÑ 
OTWARTYCH DRZWI - Œwiêtokrzyski Oœrodek Doradztwa Rolniczego, KU�NICE 
KONECKIE Festiwal Technologiczno-Turystyczny, Przegl¹d Kapel Ludowych woj. 
œwiêtokrzyskiego i Regionu Opoczyñskiego ,,Graj kapelo, goœcie prosz¹”, Koncerty 
kapel i zespo³ów ludowych, DNI KOÑSKICH, KONECKI WRZESIEÑ, DO¯YNKI 
POWIATOWE, ,,ŒWIÊTO HODOWCÓW RYB I WÊDKARZY - KONECKA 
RYBA”, KONECKI PRZEGL¥D  FORM  ESTRADOWYCH. 

INSTYTUCJE I URZÊDY, NIEZBÊDNE ADRESY

Starostwo Powiatowe w Koñskich
Koñskie ul. Partyzantów 1, tel. (041) 372-41-34, fax. 372-83-20
Koñskie, ul. Staszica 2, tel. (041) 375-12-35, 372-27-78

Urz¹d Miasta i Gminy Koñskie
Koñskie, ul. Partyzantów 1, tel.  (041) 372-32-49, fax. 372-29-55
Funkcjonuj¹ nastêpuj¹ce wydzia³y:
C Wydzia³ Finansowy,
C Wydzia³ Inwestycji,
C Wydzia³ Rolnictwa i Gospodarki Gruntami,
C Wydzia³ Urbanistyki, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska,
C Wydzia³ Edukacji,
C Wydzia³ Spraw Obywatelskich, 
C Wydzia³ Organizacyjny,
C Urz¹d Stanu Cywilnego, 
C Radca Prawny, 
C Komenda Stra¿y Miejskiej. 

Wa¿niejsze instytucje i urzêdy w Koñskich:

C Bank Przemys³owo-Handlowy S.A.,
C Bank Spó³dzielczy,
C ,,Lukas” Bank,
C PKO BP S.A. Oddzia³ Koñskie,
C Miejsko - Gminny  Oœrodek  Pomocy  Spo³ecznej,
C Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
C Powiatowy Inspektor Weterynarii,
C Prokuratura Rejonowa, 
C PTTK Biuro Obs³ugi Ruchu Turystycznego,
C S¹d Rejonowy,
C Stra¿ Miejska,
C Urz¹d Pocztowy Koñskie 1,
C Urz¹d Skarbowy,
C ZUS Oddzia³ w Kielcach Inspektorat w Koñskich. 
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Baza sportowa:
C 2 stadiony,
C hala  sportowa,
C korty  tenisowe,
C kryta  p³ywalnia.

Gospodarstwa agroturystyczne:

Barbara Góral
Barycz 19 A, 26-200 Koñskie,      tel. (041) 372-77-80, 695-211-313 
Renata Kucharczyk
Barycz 16 A, 26-200 Koñskie, tel. (041) 372-74-86 
Czes³aw Lasota
Barycz 57, 26-200 Koñskie, tel. (041) 372-76-13 
Feliks Nowek
Barycz 46, 26-200 Koñskie, tel. (041) 372-72-93 
Ewa Sapu³a
Barycz 61 26-200 Koñskie, tel. (041) 375-37-20 
Teresa S³owik
Barycz 35, 26-200 Koñskie, tel. (041) 372-74-86 
Waldemar Wêgrzyn
Barycz 26-200 Koñskie, tel. (041) 372-78-17 

Gastronomia: 
Bar ,,Bistro”, Koñskie, pl. Koœciuszki 1, tel. (041) 375-18-41
2 w 1 ,,Cafe Benz”, Koñskie, ul. Pocztowa 8, tel. (041) 372-25-70
Restauracja ,,9-ka”, Koñskie, ul. Wojska Polskiego 3, tel. (041)  375-64-11
Restauracja  ,,Starbex”, Koñskie, ul. Spó³dzielcza 16, tel. (041) 372-57-37 
Restauracja  ,,Stylowa”, Koñskie, ul. 1-go Maja 13, tel. (041) 372-33-78 
Restauracja ,,Œródmiejska”, Koñskie, ul. Marsza³ka Pi³sudskiego 22, 

tel. (041) 372-56-16 
Kawiarnia w Domu Nauczyciela, Koñskie, ul. Krakowska 38,

tel. (041) 372-28-27
,,Kasia” Zak³ad Gastronomiczny, Koñskie, ul. £azienna 6, tel. (041) 372-29-32
Pizzeria ,,Olivia”, Koñskie,  Altana Parkowa, tel. (041) 372 -89-98
Restauracja & Pub ,,,ALIBI”, ul. Pi³sudskiego 32, tel. (041) 372-81-82  
Pizzeria ,,Wenecja”, Koñskie, ul. Marsza³ka Pi³sudskiego 4, tel. (041) 372-82-47 

Baza noclegowa: 
Ca³oroczna: 
Hotel ,, £uczyñski”, Koñskie, ul. Warszawska 24, tel. (041) 372-29-68 
Oœrodek ŒODR, Modliszewice, tel. (041) 372-22-84 
Hotel ,,Energetyk”, Sielpia, ul. Staszica 8, tel. (041) 372-02-67 
OSiR ,,Komunalni”, Sielpia, ul. Spacerowa 1, tel. (041) 372-02-92 
Sezonowa: 
OW ,,£ucznik”, Sielpia, ul. Spacerowa 11, tel. (041) 372-02-96 
OW ,,Camargo”, Sielpia, ul. Dorzeczna 35, tel. (041) 372-02-18 
OWS Komendy Wojewódzkiej Policji, Sielpia, ul. Spacerowa 12/13, 

tel. (041) 372-02-12 
OW ZHP, Sielpia, ul. Spacerowa 21, tel. (041) 372-02-79 
OW ,,RELAX”, Sielpia, ul. Spacerowa 28, tel. (041) 372-02-86 
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OW ,,KORAB”, ul. Dorzeczna 1, Sielpia, tel. (041) 372-02-82 
OW ,,Stokrotka”, Sielpia, ul. Staszica 9, tel. (041) 372-02-18 
OW ,,Bartek”, Sielpia, ul. Staszica 1, tel. (041) 372-02-68 

Sport i rekreacja:
Hala sportowa, Koñskie, ul. Stoiñskiego 4, tel. (041) 372-39-38,
P³ywalnia miejska, Koñskie, ul. Warszawska 38, tel./fax.(041)372-73-91,
Korty tenisowe, ul. Po³udniowa, 
Polskie Towarzystwo  Turystyczno-Krajoznawcze, 
Koñskie, ul. Zamkowa 7,  tel. (041) 372-31-70
Oœrodek Sportu i Rekreacji, Sielpia, 
ul. Spacerowa 1, tel. (041) 372-02-22, 

tel/fax. (041) 372-02-92 
Klub rowerowy ,,PASAT” dzia³aj¹cy przy PTTK
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego. Komenda Hufca, 
Koñskie, ul. Robotnicza 2, tel. (041) 372-29-75

Muzea
Muzeum Zag³êbia Staropolskiego oddzia³ Muzeum Techniki NOT 
w Warszawie, Sielpia Wielka, tel. (041) 372-02-93
Izba Pamiêci i Tradycji Ziemi Koneckiej
Koñskie, ul. Zamkowa 7,  tel. (041) 372-31-70

Kina
Kino ,,Adria” Koñskie, ul. 1 Maja,    tel. (041) 372-29-76

Domy Kultury
Miejsko-Gminny Dom Kultury
Koñskie, ul. Mieszka I 4,  tel. (041) 372-24-78
Dom Kultury
Rogów, tel. (041) 372-90-72
Dom Kultury
Kornica, tel. (41) 372 63 53
Klub Osiedlowy ,,KAESEMEK”,
Koñskie, ul. Wojska Polskiego 3, tel. (041) 372-84-55

Biblioteki
Biblioteka Pedagogiczna,
Koñskie, ul. Zamkowa 5, tel. (041) 372-34-64
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 
która równie¿ pe³ni funkcjê Powiatowej Biblioteki Publicznej
Koñskie, ul. Partyzantów 1, tel. (041) 372-25-05
Filia BPMiG Koñskie,
Modliszewice, ul. Piotrkowska, tel. (041) 372-56-21

JeŸdziectwo. Hipoterapia 
Oœrodek Jazdy Konnej i Hipoterapii,
Brody 102, tel. 606-217-703
,,U Ciep³ego” Ciepliñski  Jan,
Pi³a, tel. 693-092-922
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Apteki Koñskie
ul. 1 Maja 34,  tel. (041) 375-15-08
ul. Spó³dzielcza 4, tel. (041) 372-20-12
ul. Wojska Polskiego 3, tel. (041) 372-60-13
ul. Po³udniowa 1, tel. (041) 372-51-91
ul. Marsza³ka Pi³sudskiego 62, tel. (041) 375-16-83
ul. Pocztowa 8 B, tel. (041) 375-18-24
pl. Koœciuszki 1,  tel. (041) 372-25-46
ul. 16 Stycznia 1, tel. (041) 372-82-88
Apteka ,,Pod kasztanami”
ul. Marsza³ka Pi³sudskiego 16, tel. (041) 372-29-97
Apteka ,,Pod ró¿¹”
ul. Gimnazjalna 45, A , tel. (041) 375-06-46
Apteka ,,Pod s³oniem”
ul. Gimnazjalna 41, tel. (041) 372-50-67
Apteka ,,Pod zegarem”
ul. Spó³dzielcza 8 A, tel. (041) 375-14-11
Apteka ,,Quarta Decima”
ul. 16 Stycznia 1 B, tel. (041) 372-27-27
Apteka ,,Vita”
ul. 3 Maja 1 A, tel. (041) 375-38-30

Oœrodki Zdrowia w Koñskich
NZOZ ,,Femina”
Koñskie, ul. Zamkowa 10, tel. 0 509-377-160 
NZOZ Oœrodek Medycyny Pracy
ul. Warszawska 24, tel. (041) 372-81-11
NZOZ ,,Po³udniowa” , ul. Po³udniowa 1, tel. (041) 372-91-70
NZOZ ,,Rodzina”
ul. Armii Krajowej 2, tel. (041) 372-98-60
Oœrodek Zdrowia
Nieœwiñ, ul. Szkolna 5, tel. (041) 372-13-86

Zespó³ Opieki Zdrowotnej - Szpital Specjalistyczny
 im. Œwiêtego £ukasza

Przychodnie Specjalistyczne
ul. Gimnazjalna 41 B, tel. (041) 372-93-91
Œwiêtokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego
ul. Gimnazjalna 41 B, tel. (041) 372-93-89
Zak³ad Opiekuñczo - Pielêgnacyjny
ul. Gimnazjalna 41 B, tel. (041) 372-93-34

Kawiarenki internetowe
,,Komputerek”
Koñskie, ul. Mieszka I, tel. (041) 372-89-96
Hotel ,,£uczyñski”
Koñskie, ul. Warszawska 24, tel. (041) 372-29-68
Gminne Centrum Informacji,
Biblioteka Publiczna MiG Koñskie, 
ul. Partyzantów 1 tel. (041) 372- 25- 05 
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