Przydatne informacje:

Inne zabytki

Informacja Turystyczna
w Pińczowie:
Działa przy Muzeum Regionalnym
w Pińczowie
ul. Piłsudskiego 2a, 28-400 Pińczów
woj. świętokrzyskie
e-mail: cit@pinczow.com.pl
tel. +48 041 357 54 04
www.muzeumitpinczow.eu
Informacja Turystyczna
w Chrobrzu:
Działa przy Ośrodku Dziedzictwa
Kulturowego i Tradycji Rolnej
Ponidzia w Chrobrzu
Chroberz 268, 28-425 Złota
tel. +48 663 01 55 66
www.palac.chroberz.info

Kościół pw. Świętej Trójcy w Działoszycach

Miejsko-Gminne Centrum Kultury
ul. Ogrodowa 6
28-440 Działoszyce
tel. 41 352 60 61
www.mgck.dzialoszyce.info
Noclegi
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Pińczowie, ul. Pałęki 26a
tel. 41 357 20 44, 41 357 20 20
www.mosir.pinczow.com.pl
Bursa przy Liceum
Ogólnokształcącym w Pińczowie
ul. Żwirki i Wigury 40
tel. 41 35 735 75

Kościół pw. św. Piotra i Pawła
w Kijach

Baszta ogrodowa w Pińczowie

Ośrodek SzkoleniowoWypoczynkowy „Zacisze”
Krzyżanowice Dolne 13
28-400 Pińczów
tel. 41 357 18 82, fax 41 357 17 50,
kom. 603 058 675, 603 058 643.
www.oswzacisze.pl
email: oswzacisze@o2.pl
Pole Campingowe Loch Ness
Gacki, 28-400 Pińczów
tel. 604 147 334
http://campinglochness.blog.onet.pl/
Nocleg oferują także liczne
gospodarstwa agroturystyczne
www.lgdponidzie.pl
(zakładka „Agroturystyka”)

Wyżywienie
Restauracja „Kwadrans”
Plac Wolności 4
tel. 41 357 38 93
Restauracja Tawerna
ul. Piłsudskiego 8
tel. 41 357 41 00
Restauracja Manhattan
ul. Krótka 3
tel. 41 357 53 89
Hamer Lunch
ul. Kościuszki 1
tel. 41 357 77 17
Karczma „U Chłopa”
ul. Pałęki 26
tel. 41 357 32 80

PONIDZIA

Pizzeria Piwniczka
ul. Legionistów 20
tel. 41 357 30 44
Rożen restauracji Tawerna
ul. 3 Maja 1a
tel. 41 357 61 88
Kebab Bar
ul. Legionistów 15
tel. 505 820 286
Bar Arkadia
ul. 7 Źródeł 8
tel. 509 177 020
(Darmowy dostęp do komputera i Internetu)

Pizzeria Bar Laguna
ul. Pałęki 24
tel. 41 357 44 90
Pizzeria Max
ul. Sikorskiego 2h
tel. 501 289 507
Mała Gastronomia „Pod Skorpionem”
Złota 169
tel. 667 305 773
Imprezy cykliczne:
Święto Regionu – Dni Ponidzia
– czerwiec
Festiwal im. Krystyny Jamroz
– lipiec
Zaduszki Jazzowe
– listopad
Inscenizacja Bitwy
pod Grochowiskami

Opracował: Paweł Gawior
Część zdjęć pochodzi z zasobów Urzędów Gmin: Pińczów (Iwona Senderowska),
Działoszyce (Paweł Kamiński), Michałów (Małgorzata Leszczyńska), Złota
(Paweł Bochniak) i Kije (Krzysztof Hynek) oraz od Pani Alicji Mazurek.

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Chrobrzu

Atrakcje regionu

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE
ul. Złota 7, 28-400 Pińczów, Tel. 41 357 73 47
e-mail: biuro@lgdponidzie.pl
www.lgdponidzie.pl

PONIDZIE
Naturalnie dobre
Turystycznie niezwykłe
Sieć przyjaźni mieszkańców gmin Kije, Pińczów, Działoszyce,
Michałów i Złota rozciąga się wzdłuż Doliny Nidy, krainy bogatej
w unikalne zasoby naturalne, bajeczną florę i faunę, oraz wiekowe
dziedzictwo kulturowe. Ponidzie wyzwala naturalne emocje,
motywuje do twórczego działania, a codzienność przyprawia
smakowitymi darami natury.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja współfinansowana ze środków
Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl

Żywioł aktywności

Powietrze

Aktywność w powietrzu,
na ziemi i w wodzie w zasięgu ręki. Adrenalinę najwyższych lotów dosłownie
i w przenośni zapewni Aeroklub Regionalny w Pińczowie. Wzlecisz wyżej niż
myślisz, dając nieść się delikatnym wiatrom Doliny Nidy.
Z wysoka ujrzysz niepowtarzalne krajobrazy, które na
długo zapadną w pamięć.
Sam wybierzesz latający środek lokomocji – paralotnię lub lotnię.

Woda

Woda spokojna, rodzinna
lub dla głodnych silnych
wrażeń, rwąca i wartka.
Hydrozagadkę rozwikłasz
na miejscu. Wybór zalewu w Pińczowie, jezior w
Gackach lub rzeki Nidy zapewni piękną opaleniznę,
miłe towarzystwo innych
plażowiczów, i orzeźwiającą
kąpiel. Po tafli zalewowej
wody poruszać się będziesz
rowerkami wodnymi lub kajakami. Zaś prawdziwie egzotycznej przygodzie, przywodzącej na myśl amazońskie wyprawy Wojtka Cejrowskiego, oddasz się podczas spływu kajakowego po rzece Nidzie.
Jest jeszcze kryty basen miejski ze zjeżdżalnią – dla Ciebie.

Ziemia

Możesz wybierać z szerokiej oferty boisk o różnych rozmiarach i funkcjach. Z łatwością też znajdziesz kompanów do gry w piłkę nożną,
ręczną i siatkową. Bowiem rodzimi mieszkańcy to prawdziwi amatorzy sportów drużynowych. Zwieńczeniem ich starań i piłkarskiego
zapału był awans miejscowej drużyny Nidy Pińczów do rozgrywek
II Ligii Piłki Nożnej w sezonie 2008/2009.
Lubisz konie? Na Ponidziu nie będziesz narzekał na brak wrażeń
związanych z tymi żywiołowymi i przepięknymi zwierzętami. W Michałowie działa znana na całym świecie stadnina koni, posiadająca w swoich zagrodach wspaniałe okazy koni arabskich, kucy szetlandzkich i koni tarantowatych.
Chcąc oddać się galopadzie skorzystaj z możliwości
jakie stwarza położony na
obrzeżach Pińczowa, tuż
przy rzece Nidzie, Ludowy
Klub Jeździecki „Ponidzie”.
Tam już tylko umiejętności
jeździeckie będą przeszkoPostój Ciuchci Express
Ponidzie w Umianowicach

dą w osiąganiu zawrotnych szybkości. Choć i te nie do końca, bowiem
Klub organizuje lekcje jazdy konnej od podstaw.
I pot z niej spływa. Z jej pasażerów zaś stresy codzienności, gdy tylko kolejarz świstem gwizdka oznajmia odjazd. Tory Ciuchci Expressu Ponidzia przecinają lasy, łąki, pastwiska – esencję ponidziańskiej
przyrody. Wiatr we włosach, słoneczna aura i rozgrzana do czerwoności lokomotywa, mknie przez krainę dziecięcych wspomnień o starciach Indian z kowbojami.
Jeśli od nadmiaru wrażeń głowa nie boli, a dopływ adrenaliny pozytywnie stymuluje, odkryj moc ekstremalnej rozrywki skrywanej przez
strome pagórki, opuszczone budynki, miejsca wydobycia piasku, skaliste skarpy nad jeziorem. Zatop się w deszczu kul paintball’owych,
przemknij rowerem po stromej leśnej ścieżce, albo po prostu skocz
ku upragnionej wolności.
Nie rozczarują się miłośnicy przyrody. Na naszym terenie istnieją aż
trzy Parki Krajobrazowe, w ramach których funkcjonują liczne rezerwaty i pomniki przyrody. Bardzo ciekawym miejscem jest Ogród na
Rozstajach. Położony w Młodzawach Małych, w pobliżu Pińczowa,
jest jedynym w województwie ogrodem botanicznym.
Pamiątki przeszłości

Sacrum

Synagoga w Pińczowie

Zamek i pałace

Wielką historyczną stratą była grabież i rozbiórka górującego nad
Pińczowem zamku. Pozostałe po nim dobrze zabezpieczone wykopaliska archeologiczne są mimo to cenioną atrakcją turystyczną.
Oprócz namiastki zamku z góry zamkowej rozciągają się też niepowtarzalne widoki na Pińczów, i bezkresne zielone przestrzenie,
przecięte dumnie rozwiniętą błękitną wstęgą.
Czas nie poskąpił Dolinie Nidy bajecznych pałaców. W Chrobrzu,
Sancygniowie i Pińczowie odnajdziesz trzy znakomicie prezentujące się obiekty tego rodzaju.

Niebiańskie podwoje otwierają bogato zdobione sklepienia kościelne, w których ujrzysz piękne rzeźby,
kunsztowne malowidła, zaś w okiennicach witraże tworzące krzykliwy kalejdoskop barw. Na
Ponidziu kościołów,
kaplic i innych miejsc
kultu znajdziesz pod
dostatkiem.
Zwrócisz uwagę na
innowiercze obiekty
sakralne. Odrestaurowana synagoga
jest pamiątką po zamieszkującej Pińczów, licznej społeczności żydowskiej. Natomiast Dom
na Mirowie z w.
„Drukarnią Ariańską”
w Pińczowie oraz
dawny zbór ariański
w Węchadłowie są
wspomnieniem intelektualnej atmosfery
renesansu i materialnym oddechem
postępowego ducha
reformacji.

Ruiny Synagogi w Działoszycach

Pałac Wielopolskich
w Chrobrzu

Widok z ulicy Mirowskiej na Kościół pw.
Nawiedzenia NMP w Pińczowie

Pałac Wielopolskich
w Pińczowie

Wykopaliska

Symbol Pińczowa – Kaplica św. Anny

W Pełczyskach zapoznasz się z zaskakującym odkryciem archeologicznym. Być może zweryfikujesz swoje przekonania dotyczące
tożsamości i pochodzenia Polaków. Czy wiedziałeś, że ludnością
autochtoniczną Ponidzia byli Celtowie? Wystawę, która unaoczni te
rewelacje zobaczysz w Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu.

