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PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE

 PO£O¯ENIE

Gmina Ruda Maleniecka po³o¿ona jest na pó³nocno-zachodnim skraju 
województwa  œwiêtokrzyskiego  na terenie powiatu koneckiego:
P od pó³nocy graniczy z gmin¹ ¯arnów, (powiat Opoczno, województwo 

³ódzkie),
P od wschodu z gmin¹ Koñskie,
P od zachodu z gmin¹ Fa³ków,
P od po³udnia z gminami: Radoszyce i S³upia.      

Pod wzglêdem geograficznym  znajduje siê w obrêbie makroregionu Wy¿yny 
Kielecko-Sandomierskiej i Wy¿yny Przedborskiej. 

2Powierzchnia  gminy wynosi 110 km .    
Najwy¿szy punkt na obszarze gminy stanowi wzniesienie Ksiê¿a Góra -289,44 m  
n.p.m., najni¿szy po³o¿ony jest w dolinie rzeki Czarnej Koneckiej na granicy z gmin¹ 
Fa³ków  -199 m  n.p.m..    

GLEBY

Gleby Gminy Ruda Maleniecka s¹ ma³o zró¿nicowane - bielicowe 
i pseudobielicowe. Zajmuj¹ one ponad 50% u¿ytków rolnych. Wa¿n¹ rolê na obszarze 
gminy odgrywaj¹ gleby pochodzenia organicznego, reprezentowane przez torfy 
i gleby murszowe, wytworzone w dolinach rzecznych pod wp³ywem silnego 
i d³ugotrwa³ego uwilgotnienia.

U¿ytki rolne zajmuj¹ obszar 4 147 ha. Przede wszystkim uprawia siê 
ziemniaki, ¿yto, owies, pszen¿yto, warzywa i owoce. Hoduje siê tak¿e byd³o oraz 
trzodê chlewn¹, konie, owce i kozy.

LUDNOŒÆ I  MIEJSCOWOŒCI

W gminie znajduje siê 18 so³ectw zamieszkiwanych przez 3533 osoby. 
2Gêstoœæ zaludnienia wynosi 32 osoby na 1 km . Poni¿ej przedstawiono iloœæ 

mieszkañców zamieszkuj¹cych  poszczególne wsie: Cis - 93, Ciekliñsko -93, Dêba -
- 293, Kolonia Dêba - 110, Hucisko - 123, Koliszowy - 336, Ko³oniec - 202, Lipa - 390, 
Machory - 111, Maleniec - 97, M³otkowice - 378, Ruda Maleniecka - 617, 
Strzêboszów - 68, Szkucin - 204, Tama - 25, Wyszyna Fa³kowska - 184, Wyszyna 
Machorowska - 88, Wyszyna Rudzka - 121.

SZKOLNICTWO I PLACÓWKI KULTURY

P Publiczna Szko³a Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum w Rudzie 
Malenieckiej, tel.: (0-41) 373-12-28. Przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej 
w Rudzie Malenieckiej znajduje siê hala sportowa, z której mog¹ korzystaæ 
uczniowie szkó³, jak równie¿ mieszkañcy okolicznych wiosek z terenu 
gminy,
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P Szko³a Podstawowa w Lipie, tel. (041) 373 30 05,
P Przedszkole w Rudzie Malenieckiej, tel. (041) 373 15 35,
P Biblioteka Publiczna w Rudzie Malenieckiej, tel. (041) 373 12 23.

KOMUNIKACJA

Na terenie gminy Ruda Maleniecka znajduje siê stosunkowo dobra sieæ dróg, 
która umo¿liwia mieszkañcom ³atwe po³¹czenia komunikacyjne. PKS zapewnia 
bezpoœrednie po³¹czenia z nastêpuj¹cymi miastami: Katowice, Czêstochowa, Lublin, 
Radom, Che³m; sezonowo w okresie letnim: Wroc³aw i Ostrowiec Œwiêtokrzyski.  
Przez obszar gminy Ruda Maleniecka przebiegaj¹ dwie drogi krajowe:
P Nr 74 - Piotrków - Sulejów - Kielce - Kraœnik - Lublin o znaczeniu 

miêdzyregionalnym. Jej d³ugoœæ na terenie gminy wynosi 25 km,
P Nr 42 - Radomsko - Przedbórz - Koñskie o znaczeniu regionalnym i d³ugoœci 

15 km w granicach gminy oraz drogi powiatowe, których ³¹czna d³ugoœæ 
wynosi oko³o 43 km i drogi gminne o ³¹cznej d³ugoœci 42 km.

     

RYS HISTORYCZNY

Do licznych w naszym regionie miejscowoœci po³o¿onych nad Czarn¹ 
Koneck¹, które by³y kiedyœ oœrodkami przemys³u lub górnictwa, nale¿y miêdzy 
innymi Ruda Maleniecka. O przemys³owym rodowodzie tej miejscowoœci œwiadczy 
jej nazwa, gdy¿ ,,rudami” nazywano w œredniowieczu przysió³ki, w których 
wytapiano w prymitywnych dymarkach niewielkie iloœci ¿elaza - przewa¿nie na 
potrzeby okolicznej ludnoœci.

Wed³ug opinii naukowców, w dawnych wiekach takie nazwy nale¿a³y do 
najstarszych, bo siêgaj¹cych czasów piastowskich. W okresie póŸniejszym wiêkszoœæ 
nazw ,,ruda” zosta³a zast¹piona nazw¹ ,,kuŸnica”. Ka¿d¹ z takich rud, dla odró¿nienia 
jej od innych, okreœlano przy pomocy nazwy pobliskiej miejscowoœci, na terenie 
której powsta³a.

Ruda Maleniecka wziê³a nazwê od Maleñca, który przez d³ugi czas by³ tylko 
lasem obfituj¹cym w maliny, o czym œwiadczy zapis z roku 1787 stwierdzaj¹cy, 
¿e ,,jeszcze przed kilkoma latami by³o tam pustkowie”. Odnoœnie pocz¹tków 
i pierwotnych dziejów Rudy Malenieckiej brak jakichkolwiek wiadomoœci i jako wieœ 
pojawia siê wraz z Ciekliñskiem we wzmiankach historycznych dopiero w drugiej 
po³owie XVII wieku. 

Zapis wymienia w tym miejscu kuŸnicê ¿elaza pod nazw¹ Ruda Wyszyñska. 
W tym czasie istnia³a prawdopodobnie jako przysió³ek Wyszyny, a potem do pocz¹tku 
XIX wieku by³a wsi¹ pañszczyŸnian¹.

Do 1782 roku dziedzicem Rudy by³ Pra¿mowski, który odsprzeda³ swoje 
dobra kasztelanowi ³ukowskiemu - senatorowi Jackowi Jezierskiemu, który 
przyczyni³ siê do rozwoju przemys³u. Jego dzie³o kontynuowa³ Tadeusz Bocheñski -
- oficer napoleoñski, który zmar³ w 1849 roku. Ju¿ wtedy by³y to najbardziej majêtne 
dobra, szacowane na ponad  360 tys. rubli. 

W sk³ad tych dóbr wchodzi³y m.in. Ruda Maleniecka (siedziba dziedzica), 
Maleniec, Ciekliñsko, Lipa, Miedzierza, Kawêczyn, Matyniów, Œwinków, Stra¿nica.

Przemys³owy maj¹tek, w którym zatrudniano ponad 300 robotników cieszy³ 
siê uznaniem równie¿ pod zarz¹dem synów Bocheñskiego - Józefa i Franciszka. 
Ich spadkobierc¹ zosta³ Felicjan Jankowski (1839 - 1916). Niestety, pod koniec XIX 
wieku przemys³ ¿elazny, oparty na wêglu drzewnym i sile wody, nie wytrzyma³ 
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konkurencji. Wielkie piece w Kawêczynie i w Ciekliñsku wygas³y, zatrzymano 
walcowniê w Rudzie Malenieckiej. Jednak produkcjê w dalszym ci¹gu dawa³a 
walcownia i szpadlarnia w Maleñcu oraz cegielnia w Ciekliñsku. Pracowa³ równie¿ 
tartak i m³yny. Zmniejszaj¹ce siê dochody Felicjan Jankowski zamierza³ 
zrównowa¿yæ poprzez za³o¿enie gospodarstwa rybnego. W ten sposób powsta³y stawy 
o ³¹cznej powierzchni 350-u mórg. 8 listopada 1912 roku nast¹pi³o uroczyste otwarcie 
doœwiadczalnej stacji rybackiej - pierwszej tego typu w Polsce placówki naukowo-
-badawczej, której kierownikiem zosta³ Franciszek Staff, brat poety Leopolda Staffa. 

Najstarsz¹ miejscowoœci¹ Gminy Ruda Maleniecka i powiatu koneckiego jest 
Lipa. Pierwsza wzmianka pisana o tej wsi pochodzi z roku 1411 i dotyczy Janusza 
z Lipy, œwiadka obecnego przy transakcji zamiany dwóch wsi, o której wspomina 
Roman Mirowski w ksi¹¿ce pt. ,,Drewniane koœcio³y i dzwonnice ziemi 
œwiêtokrzyskiej”. 

Miejscowe dokumenty informuj¹ - pisze ks. Bastrzykowski - 
- ¿e modrzewiowy koœció³ w Lipie zbudowano ju¿ w roku 1129 (najstarszy koœció³ w 
obecnych granicach powiatu). Nad drzwiami kruchty jest ³aciñski napis: Vetus 
Ecclesia structa est A. Dni 1129. Pierwotny koœció³ sta³ 632 lata nietkniêty. Œwiadczy 
o tym wizyta Konstantego Jankowskiego, wizytatora generalnego archidiecezji 
gnieŸnieñskiej archidiakonatu Kurzelowskiego, odbyta w 1762 roku. W po³owie 
XV wieku wymienia siê szeœæ wiosek nale¿¹cych do parafii: Lipê, Jakimowice, 
Szkucin, M³otkowice, Wolê Wyszyñsk¹ i Wyszynê. Tak wczesna lokacja Koœcio³a 
w Lipie, tylko o 9 lat póŸniejsza od koœcio³a w kasztelañskim ¯arnowie w powiecie 
opoczyñskim, wskazuje na fakt, ¿e ju¿ w tym czasie teren ten by³ doœæ gêsto 
zaludniony. Fundacjê koœcio³a w ¯arnowie przypisuje siê Boles³awowi 
Krzywoustemu. Prawdopodobnie by³o te¿ tak w przypadku Lipy, odleg³ej od ̄ arnowa 
w prostej linii o 15 km.

W po³owie XV wieku dziedzicem Lipy by³ Piotr. Koœció³ pobiera³ dziesiêcinê 
snopow¹ z karczmy, od trzech zagrodników, z folwarku szlacheckiego i so³ectwa. 
Oko³o roku 1520 plebanem koœcio³a, nosz¹cego wezwanie œw. Wawrzyñca 
i œw. Katarzyny, by³ Jan Bliziñski: ,,cz³owiek œwiecki, który utrzymywa³ wikariusza
i ministrant” (,,Drewniane koœcio³y i dzwonnice ziemi œwiêtokrzyskiej” - Roman 
Mirowski).

Koœció³ parafialny w Lipie
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Z danych archeologicznych wynika, ¿e w latach 1885 - 1887 na polach 
w pobli¿u Lipy w gminie Ruda Maleniecka znaleziono popielnice, pieni¹dze 

1rzymskie z czasów Trajana , narzêdzia kamienne i fragmenty ceramiki.
Najstarsze miejscowoœci w gminie, podobnie jak w ca³ym powiecie 

koneckim, lokowane by³y na wzgórzach lub wzniesieniach np.: Dêba, Lipa, Szkucin, 
Wyszyna.

Ciekawy i niepowtarzalny w nazewnictwie ca³ego regionu œwiêtokrzyskiego 
jest przyk³ad Wyszyny (dziœ Wyszyna Rudzka, Wyszyna Machorowska i Wyszyna 
Fa³kowska). Nazwa ta pochodzi od staropolskiego s³owa wisznia lub wy¿nia -
- wynios³e wzgórze, miejsce wy¿sze, wy¿ej po³o¿one jak równina. 

W czasach przedpiastowskich, wed³ug doskona³ych analiz wybitnego 
archeologa, historyka i etnografa Zygmunta Glogera (1845 - 1910), Polska by³a 
jednym wielkim lasem, w którym znajdowa³y siê tylko rozsiane pojedyncze sadyby 
ludzi ¿yj¹cych z polowania, rybo³ówstwa, chowu byd³a oraz zbioru miodu dzikich 
pszczó³ i owoców leœnych.

Podobnie by³o z pewnoœci¹ na terenie obecnej gminy Ruda Maleniecka jak
i ca³ego powiatu koneckiego. Spoœród drzew wystêpowa³y tu odwiecznie: sosny, 
œwierki, jod³y, modrzewie, dêby, brzozy, lipy, graby i buki. Ros³y one w jednolitych 
kompleksach (d¹browach) lub w zespo³ach mieszanych. Miejscowa ludnoœæ 
wybranym drzewom (najczêœciej wiekowym dêbom), nadawa³a wielkie znaczenie, 
wywodz¹ce siê jeszcze z czasów pogañskich np. dêby na uroczysku Starzyk ko³o 
Wyszyny Rudzkiej. Od tych drzew, nazwano wiele miejscowoœci: Dêba, Lipa, Cis.

WALORY TURYSTYCZNE I PRZYRODNICZE

Gmina Ruda Maleniecka po³o¿ona jest wœród piêknych, atrakcyjnych 
turystycznie rozlewisk rzeki Czarnej Koneckiej. Korzystnymi elementami dla 
rozwoju szeroko pojmowanej turystyki s¹ zasoby leœne oraz czyste ekologicznie 
wody. Mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e rzeka Czarna Konecka nale¿y do najczystszych 
rzek w kraju. Walory turystyczne Gminy Ruda Maleniecka pozwalaj¹ w czynny 
sposób spêdzaæ wolny czas w zdrowym otoczeniu. Du¿e kompleksy leœne zapraszaj¹ 
turystów na grzybobrania, a zbiorniki wodne  w Maleñcu i Ciekliñsku do wêdkowania. 
Przez jej teren przebiega czerwony szlak turystyczny, wiod¹cy do rezerwatu Diabla 
Góra przez miejscowoœci: - Ciekliñsko - Ruda Maleniecka - Maleniec - Machory -
- Ko³oniec.

Na terenie Gminy Ruda Maleniecka znajduj¹ siê nastêpuj¹ce 
gospodarstwa agroturystyczne:
P Gospodarstwo Wiktora G³ogowskiego - Strzêboszów. Gospodarstwo jest 

ogrodzone i posiada zaplecze rekreacyjne. Do dyspozycji goœci jest ³azienka 
oraz kuchnia z mo¿liwoœci¹ przygotowania przetworów z runa leœnego 
zebranego z pobliskich lasów.

P Gospodarstwo Agroturystyczne - Tadeusza Kowalskiego - Cis. Po³o¿one jest 
w piêknym otoczeniu ³¹k i lasu. Kuchnia wyposa¿ona jest we wszystkie 
urz¹dzenia do przygotowywania posi³ków. Do dyspozycji goœci jest równie¿ 
³azienka. W niewielkiej odleg³oœci od gospodarstwa znajduje siê Ÿróde³ko 
z bardzo zdrow¹ wod¹. Do wynajêcia s¹ dwa pokoje trzyosobowe. Istnieje 
mo¿liwoœæ wêdkowania, jest równie¿ plac zabaw dla dzieci.

P W miejscowoœci Ciekliñsko - Pañstwo Ewa i Krzysztof Panasiukowie 

1 Trajan-Marek Ulpiusz Trajan pochodzi³ z Hiszpanii-panowa³ w latach (98-117). Najdalszy zasiêg terytorialny 
  uzyska³o pañstwo rzymskie za cesarza Trajana.
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prowadz¹ dom, w którym do dyspozycji goœci jest 4-osobowy pokój 
i samodzielny dom dla szeœciu osób. Na terenie gospodarstwa znajduj¹ siê 
zarybione stawy.

P Gospodarstwo Agroturystyczne ,,BERKANA” w Strzêboszowie. 
Do dyspozycji goœci jest dom z werand¹ z 1933 roku i siedmioma  miejscami 
noclegowymi. Jest równie¿ kuchnia oraz ³azienka. Istnieje mo¿liwoœæ 
codziennego wy¿ywienia albo samodzielnego przygotowywania posi³ków 
oraz przetworów.

P Gospodarstwo agroturystyczne Marzeny i Marka Piwoñskich w Lipie. 
Do dyspozycji goœci s¹ 2-osobowe pokoje z ³azienk¹.

P Gospodarstwo Agroturystyczne ,,Œwie¿a rybka” Stanis³awa Cieœliñskiego 
w Kolonii Dêba. Po³o¿one jest na skraju lasu. Do wynajêcia s¹ 4 pokoje 
1,2,3,4-osobowe z ³azienk¹ i kuchni¹.

P Przy drodze krajowej nr 74 w Koliszowach znajduje siê stacja paliw  
z motelem oraz restauracj¹. W motelu jest 10 pokoi  2-osobowych z osobnymi 
³azienkami. Pokoje posiadaj¹ telewizor i radio. W cenê noclegu (100 z³) 
wliczone jest œniadanie. Motel dysponuje du¿¹ sal¹ restauracyjn¹ oraz 
bogatym menu.           
Lasy stanowi¹ oko³o 55% powierzchni gminy, co w po³¹czeniu z du¿¹ iloœci¹ 

czystych zbiorników wodnych oraz rzek¹ stwarza doskona³y mikroklimat, a zarazem 
wspania³e warunki dla rozwoju turystyki i alternatywnej dla rolnictwa agroturystyki. 
Ca³y obszar gminy znajduje siê w zasiêgu dzia³ania Nadleœnictwa Ruda Maleniecka, 
którego siedziba znajduje siê w Rudzie Malenieckiej. Powierzchnia Lasów 
Pañstwowych, które znajduj¹ siê na terenie gminy wynosi 4188 ha, natomiast lasów 
nie stanowi¹cych w³asnoœci Skarbu Pañstwa - 1834 ha.  

Na przewa¿aj¹cym obszarze lasów dominuj¹ siedliska borów sosnowych, 
a w zag³êbieniach terenowych wystêpuj¹ ³êgi, bory wilgotne i bagienne oraz 
torfowiska. Przewa¿aj¹ takie gatunki drzew jak: sosna, œwierk, brzoza, modrzew, d¹b 
szypu³kowy, buk, grab, klon, jesion. W œwiecie zwierz¹t na uwagê zas³uguj¹: ³osie, 
jelenie, dziki. W lasach prowadz¹ dzia³alnoœæ myœliwsk¹ ko³a ³owieckie, które oprócz 
okresowego od³owu zwierzyny chorej i s³abej, zajmuj¹ siê równie¿ dokarmianiem 
zwierz¹t w okresie zimowym.  

Na terenie gminy Ruda Maleniecka wystêpuj¹ równie¿ obiekty objête 
ochron¹ prawn¹:
P rezerwat przyrody nieo¿ywionej ,,Piekie³ko Szkuckie”, utworzony w 1995 

roku. Zlokalizowany jest on w szczytowej partii niewysokiego wzgórza, 
którego grzbiet zwieñczony jest szeregiem naturalnych ska³ek zbudowanych 
ze zlepieñców. Obszar rezerwatu poroœniêty jest drzewostanem mieszanym, 
w którym przewa¿aj¹c¹ rolê odgrywa sosna,

P ods³oniêcie geologicznie w Szkucinie,
P pomnik przyrody - d¹b szypu³kowy w Rudzie Malenieckiej,
P pomnik przyrody - d¹b szypu³kowy w Lipie.

W Rudzie Malenieckiej znajduje siê równie¿, objêty prawn¹ ochron¹   
konserwatorsk¹, park podworski, który pe³ni wa¿n¹ rolê krajobrazow¹, podnosz¹c 
jego wartoœci estetyczne. Obszar Gminy Ruda Maleniecka po³o¿ony jest w zlewni 
rzeki Czarna Konecka - prawego dop³ywu rzeki Pilicy. Koryto rzeki w znacznej czêœci 
zosta³o uregulowane. Od lat energia rzeki wykorzystywana by³a do napêdzania 
maszyn i urz¹dzeñ w licznych zak³adach przemys³owych, a obecnie jest zamieniana na 
energiê elektryczn¹. W tym celu gmina Ruda Maleniecka w latach 1992-1994 
wybudowa³a  3 elektrownie wodne. 
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Na terenie gminy zlokalizowanych jest szereg stawów rybnych. Aktualnie 
kilka gospodarstw prowadzi hodowlê ryb w stawach o ³¹cznej powierzchni 315 ha. 
G³ównym celem dzia³alnoœci jest prowadzenie produkcji rybackiej w pe³nym cyklu 
oraz sprzeda¿ hurtowa i detaliczna ryb. Gospodarstwa rybackie oprócz karpia 
wprowadzi³y do hodowli takie gatunki ryb jak: szczupak, sandacz, sum, jaŸ, lin, karaœ, 
poszukiwanych zarówno na rynku krajowym przez konsumentów i producentów, 
Polski Zwi¹zek Wêdkarski, jak te¿ importerów z krajów Unii Europejskiej. 

Na obszarze stawów rybnych wzd³u¿ rzeki Czarnej Koneckiej mo¿na spotkaæ 
b³otniaka stawowego, ¿urawia, bociana czarnego, zielonkê, perkoza dwuczubego 
i rdzawoszyjego, rybo³owa, kormorana, czaplê bia³¹, a prawdziwym rarytasem dla 
mi³oœników ptaków mo¿e byæ spotkanie z or³em bielikiem. Ekstensywnie u¿ytkowane 
³¹ki w okolicach Maleñca, to najlepiej zachowane tego typu siedliska w dolinie 
Czarnej Koneckiej. Tylko tutaj znajduj¹ siê stanowiska kilku rzadkich gatunków 
ptaków: rycyka, krwawodzioba i kulika wielkiego. Rzeki i zbiorniki wodne cechuje 
bogactwo i ró¿norodnoœæ form ¿ycia. Maj¹ tu swoje siedliska wydry i bobry, mozolnie 
buduj¹ce swoje ¿eremia. Miejsca zajête przez bobry ³atwo rozpoznaæ po 
nadgryzionych pniach drzew i tamach piêtrz¹cych mniejsze cieki wodne. 

W pobliskich olsach mo¿na spotkaæ rzadkie gatunki roœlin: wawrzynka 
wilcze³yko, wid³aka wroñca a na s¹siaduj¹cych z nimi ³¹kach kosaæca syberyjskiego.  
Potwierdzeniem czystoœci wód jest obecnoœæ raka szlachetnego, a tak¿e przepiêknych 
okazów okoni i p³oci. Wystêpuj¹ równie¿ sandacze, szczupaki, kie³bie, karpie, ukleje, 
sumiki kar³owate i ró¿anki. Starostwo Powiatowe, co roku jesieni¹, organizuje 
w Maleñcu, ,,Œwiêto Hodowców Ryb i Wêdkarzy - Konecka Ryba". 

Jest to przedsiêwziêcie, które sprzyja budowaniu wiêzi lokalnych, 
pobudzaniu aktywnoœci mieszkañców i promuje wszystko to, co stanowi 
o niepowtarzalnoœci regionu. Œwiêto Hodowców Ryb i Wêdkarzy to miejsce spotkania 
œrodowisk naukowo-badawczych, akademickich, hodowców ryb z terenu gminy 
i powiatu, a tak¿e spoza regionu oraz ogólnopolskich organizacji rybackich, maj¹cych 
na celu popularyzacjê rybactwa stawowego i przybli¿enie spo³ecznoœci lokalnej 
dorobku  hodowców.

Ceremonia u³askawienia karpia, podczas
 ,,Œwiêta Hodowców Ryb i Wêdkarzy-Konecka Ryba”



DZIEDZICTWO KULTUROWE - ZABYTKI

Maleniec - wieœ le¿¹ca przy starej szosie £ódŸ - Kielce nad rzek¹ Czarn¹ 
Koneck¹, która by³a Ÿród³em energii dla wybudowanych dawniej nad jej brzegami 
zak³adów przemys³owych. Tutaj znajduje siê unikatowy w Europie zabytek techniki z 
zachowanym pe³nym cyklem technologicznym - walcowania blach, z których 
wytwarzano ³opaty i szpadle - nies³usznie nazwany zak³adem staszicowskim. 

W roku 1784 Jacek Jezierski, kasztelan ³ukowski, za³o¿y³ tu zak³ad 
sk³adaj¹cy siê z tartaku, drutarni i fryszerni z 11 m³otami. Surówki do zak³adu 
metalurgicznego dostarcza³ wielki piec w Kawêczynie, a rudê dowo¿ono 
z miejscowoœci: Machory, Ko³oniec i Ruda Maleniecka. KuŸnica tutejsza wytwarza³a 
m.in. stalowe odkuwki na lufy do s³ynnych sztucerów, produkowanych w królewskich 
manufakturach w Kozienicach. Piêædziesi¹t piêæ lat póŸniej dokonano modernizacji 
zak³adu, buduj¹c walcowniê, m³otowniê i toporniê. 

W po³owie XIX stulecia zainstalowano 15 gwoŸdziarek do produkcji 
gwoŸdzi ciêtych z blachy. Pracowa³o tu wówczas 80 robotników. Wkrótce ponownie 
zmodernizowano fabrykê i podjêto produkcjê ³opat, szpadli i okuæ budowlanych. 
Do poruszania urz¹dzeñ zak³adu s³u¿y³y dwa ko³a wodne, napêdzaj¹ce system pasów 
transmisyjnych, uruchamiaj¹cych nastêpnie prasy, gwoŸdziarki, no¿yce, m³oty 
i miechy pieca grzewczego.

Do produkcji ³opat i gwoŸdzi u¿ywano zu¿ytych obrêczy kó³ od wagonów 
kolejowych. Kiedy w roku 1939 zamontowano silnik elektryczny do napêdu maszyn, 
zatrudnienie wzros³o do 250 osób. W 1950 roku zaprzestano produkcji gwoŸdzi, 
a 17 lat póŸniej zak³ad zamkniêto, produkcjê przenosz¹c do nowego obiektu. 

Od 1970 roku zak³adem opiekuj¹ siê studenci Politechniki Œl¹skiej. W 2004 
roku Samorz¹d Powiatu Koneckiego zakupi³ zabytkowy zak³ad. Gdyby nie tabliczki 
przy prasach, gwoŸdziarkach i innych urz¹dzeniach, wydawaæ by siê mog³o, 
¿e robotnicy tylko na chwilê oddalili siê od maszyn, by posiliæ siê i odpocz¹æ. Jest to po 
prostu ,,¿ywe” muzeum. 
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Wnêtrze zabytkowej walcowni z XIX w. w Maleñcu
(Zabytkowy Zak³ad Hutniczy)
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Machory - po³o¿ona nad Czarn¹ wieœ ma bogate tradycje przemys³owe. 
Jej nazwa nale¿y do rodowych, które pierwotnie oznacza³y cz³onków jednego rodu, 
zamieszka³ego w danej osadzie. W 1510 roku wymieniona jest kuŸnica wodna, 
w drugiej po³owie XVIII wieku wielki piec, w XIX wieku kopalnia rudy ¿elaza.

                                               Dalekim Wschodem, piece stawiane na wszystkich 
stacjach, a¿ do W³adywostoku, by³y obudowane kaflami z kaflarni machorskiej. 

Ormanicha. 

Wielki piec czynny by³ do  1880 
roku. Obecnie mo¿na zobaczyæ 
pozosta³oœci by³ej fabryki kafli 
i tektury, której w³aœcicielem by³ 
Ludwik Bayer. Uruchomienie 
fabryki nast¹pi³o w 1898 roku 
i szybko sta³a siê ona jednym 
z najprê¿niejszych zak³adów 
tego typu w ca³ym zaborze 
rosyjskim. Pierwsze kafle 
piecowe, jakie produkowano 
w Machorach, by³y nadzwyczaj 
piêkne i pokrywane licznymi 
ozdobami. Wspania³e okazy, 
charakteryzuj¹ce siê nawet 
ca³ymi scenami rodzajowymi 
i historycznymi, wytwarzano 
z miejscowej gliny i marglu, 
sprowadzanego z ró¿nych stron 
Polski. Na prze³omie XIX i XX 
wieku, zak³ady ceramiczne 
w Machorach zatrudnia³y oko³o 
200 osób i posiada³y w³asne 
sk³ady sprzeda¿y w Warszawie, 
£odzi, Petersburgu, Moskwie 
i Odessie. Ma³o tego, przy 
budowie transsyberyjskiej linii 
kolejowej, ³¹cz¹cej Moskwê z 

Zespó³ Kaflarni i Papierni w Machorach

Mapka szlaku do ,,Uroczyska Ormanicha”



W leœnictwie Szkucin na uroczysku Ormanicha znajduje siê pomnik poœwiêcony 
powstañcom styczniowym z 1863 roku (ufundowany przez Wandê i W³adys³awa 
Jankowskich - dziedziców Rudy Malenieckiej w roku 1918). 

Atrakcjê turystyczn¹ stanowi równie¿ rezerwat przyrody ,,Piek³o” 
w Szkucinie oraz g³az narzutowy  w Lipie.

Koœció³ parafialny p.w. œw. Wawrzyñca w Lipie. Usytuowany jest on 
w centralnej czêœci wsi. Pierwszy koœció³ modrzewiowy wybudowano ju¿ w roku 
1129. Oko³o roku 1636 dziedzic Bart³omiej Ruszeñski i pleban  Wawrzyniec Tadajewa 
Tadajewski dobudowali do drewnianego Koœcio³a murowan¹ kaplicê Matki Boskiej 
Ró¿añcowej. Ksi¹dz Wiœniewski pisze: ,,Koœció³ sta³ lat 632 nietkniêty - do tak 
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Uroczysko Ormanicha ko³o Szkucina. Pomnik powstañców 1863 r.

Uroczysko Ormanicha ko³o Szkucina. Pami¹tkowy G³az ufundowany 
przez leœników z Nadleœnictwa Ruda Maleniecka w 2000 r.
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smutnego doszed³ stanu, ¿e ju¿ w ¿aden sposób nie móg³ byæ naprawiony” - (,,Dekanat 
Konecki” - ks. Jan Wiœniewski).

W roku 1761 dziedzic Ignacy Strzêbosz, na mocy pozwolenia uzyskanego od 
prymasa £ubieñskiego, przyst¹pi³ do budowy nowego, tak¿e drewnianego koœcio³a, 
dostawiaj¹c go do XVII-wiecznej murowanej kaplicy. Konsekracji dokonano w roku 
1764. Budynek postawiono na planie prostok¹ta, przebudowywano dwukrotnie 
w latach 1831 i 1875. Kolejny remont mia³ miejsce w roku 1882. Dokonano wtedy 
wymiany gontowego pokrycia, w roku 1890 ogrodzono cmentarz. Po ostatniej wojnie 
dwukrotnie prowadzono prace w roku 1961 i 1974. 

Koœció³ sk³ada siê z prostok¹tnej nawy i wyd³u¿onego, trójbocznie 
zamkniêtego prezbiterium, przy którym od pó³nocy dobudowana jest zakrystia, a przy 
nawie dwie kruchty, od zachodu i pó³nocy. Murowana kaplica z w¹skim, ni¿szym 
przedsionkiem, od wschodu przylega do po³udniowej œciany koœcio³a. Kaplica, nawa 
i prezbiterium maj¹ tê sam¹ wysokoœæ do poziomu okapu. Nakrywaj¹ je dwuspadowe 
dachy, nad prezbiterium dach zakoñczony jest trójpo³aciowo. 

Koœció³ ma konstrukcjê zrêbow¹ z drewna modrzewiowego, wzmacnian¹ 
lisicami. Elewacje pokryte s¹ szalunkami z desek na ,,styk”, zwieñczone gzymsem 
pod okapowym. Nad pokrytymi blach¹ dachami wznosi siê smuk³a wie¿yczka 
sygnaturki z arkadow¹ latarni¹, nakryt¹ cebulastym he³mem.

Murowana kaplica w Rudzie Malenieckiej

Wybudowa³ j¹ w 1848 roku Tadeusz Bocheñski, dziedzic Rudy Malenieckiej. 
Kaplica ma o³tarz z obrazem Zwiastowania Najœwiêtszej Maryi Panny, wy¿ej 
œw. Tadeusz. Kaplica wybudowana z ciosów kamiennych, wewn¹trz stiukowa, jest 
piêknie sklepiona, chór ma ¿elazny, a posadzkê marmurow¹.

 
Ciekawostka literacka.

W maju 1894 roku, laureat Nagrody Nobla W³adys³aw Reymont odby³ piesz¹ 
pielgrzymkê na Jasn¹ Górê w Czêstochowie. W sposób bardzo barwny opisa³ 
te miejscowoœci, które mija³ m.in. Maleniec, Machory, Ko³oniec.
Przed wydaniem ksi¹¿kowym, ,,Pielgrzymka do Jasnej Góry” drukowana by³a 

Kaplica z 1848 r. w tle koœció³ parafialny z 1982 r. 
w Rudzie Malenieckiej



w odcinkach w ,,Tygodniku Ilustrowanym". Opisana przez Reymonta pielgrzymka 
warszawska odby³a siê w setn¹ rocznicê Insurekcji Koœciuszkowskiej, czyli w roku 
1894. Oto jej fragment: ,,Ko³o Ko³oñca kraj jeszcze dzikszy, góry tylko zamykaj¹ 
horyzont, ma³o pól uprawnych, tylko lasy, zaroœla, topiele i ³¹ki niskie, pe³ne ³ozin 
i olch, a coraz to wody wielkie, stare szyby górnicze, zapad³e i zatopione, drogi 
wysypane szlak¹ ostr¹, jak szk³o.
W jakiejœ miejscowoœci, której nazwy nie pamiêtam, widzimy coœ w rodzaju m³yna, 
tylko zamiast kamieni i zbo¿a olbrzymie m³oty, poruszane wod¹, przekuwaj¹ sztaby 
surowca rozpalonego. Przed nami z zieleni drzew ostro rysuj¹ siê wysokie kominy hut. 

Potem droga ju¿ biegnie rodzajem grobli, wyniesionej nieco nad poziom; 
z lewej strony topiel pe³na drzew, sitowia, trzcin i wody pokrytej rdz¹ zielon¹, 
a z prawej ³¹ki, przerzniête sieci¹ rowów, obros³ych olszyn¹ i poza tym góry i lasy. 
Dzikoœæ surowa piêknem jakimœ pierwotnym, kipi¹ca g³osami dzikiego ptactwa 
i szumem tych wód rozlanych szeroko.
Odpoczywamy w Ko³oñcu w górniczej osadzie". 

INSTYTUCJE I URZÊDY, NIEZBÊDNE ADRESY

C Urz¹d Gminy w Rudzie Malenieckiej, 
tel./faks: (041) 373-15-36, 373-15-89, 373-15-26

C Urz¹d Pocztowy w Rudzie Malenieckiej,
tel. (041) 373-15-90

C Bank Spó³dzielczy w Przedborzu Oddzia³ w Rudzie Malenieckiej, 
tel. (041) 373-15-32

C  Nadleœnictwo Ruda Maleniecka, 
tel. (041) 373-15-95

C Gospodarstwo Rybackie w Rudzie Malenieckiej, 
tel. (041) 373-15-93

C Parafia Rzymskokatolicka w Lipie, 
tel. (041) 373-30-04

C Parafia Rzymskokatolicka w Rudzie Malenieckiej,
tel. (041) 373-15-14

C Parafia Rzymskokatolicka w Machorach, 
tel. (041) 373-11-82

C Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej, 
tel. (041) 373-15-94

C Œwietlica Œrodowiskowa, tel. (041) 373-12-23
C  Zabytkowy Zak³ad  Hutniczy w Maleñcu, 

tel. (041) 373-11-42  
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Borowiki
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