Ponidzie przedzielone urokliwymi meandrami rzeki Nidy, pełne zabytków historii,

okraszonych przydrożnymi krzyżami i figurami religijnymi, bogate w nieskażone cywilizacją atrakcje przyrodnicze, to możliwość niezapomnianych przeżyć.
Na Ponidziu spotkać można faunę i florę ciepłolubną w Parkach Krajobrazowych Ponidzia jakiej nie uświadczy się w innych regionach Polski, bowiem to charakterystyczne cechy przyrodnicze i krajobrazowe Niecki Nidziańskiej. Znajdują się tu chronione obiekty
przyrodnicze o wysokiej randze, liczne stanowiska roślin i zwierząt zagrożonych i chronionych, a także interesujące zabytki architektury. Naturalnym akwenem jest rzeka Nida.
Niezliczona ilość prywatnych stawów hodowlanych sprawia, że jest to bardzo popularny
region dla miłośników odpoczynku z wędką.
Lokalizacja w obrębie kilku jednostek fizjograficznych różnicuje krajobraz gmin i stwarza dogodne warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, dając możliwość podziwiania malowniczych krajobrazów, zwiedzania interesujących miejsc, wędkowania,
korzystania z kąpieli rzecznych, grzybobrania i spacerowania po lesie.
GMINA Pińczów
Bogata historia, nieskażona cywilizacją przyroda i liczne atrakcje turystyczne
- wszystko to daje możliwość wielu niezapomnianych przeżyć, dostępnych dla
wypoczywających tu gości.
Pięknie położony Pińczów, nazywany wcześniej polskimi Atenami, a dziś - nie
bez powodu - „perłą Ponidzia”, zachował wiele cennych zabytków, wkomponowanych w krajobraz. Obiekty warte odwiedzenia, to m.in.: sanktuarium Matki
Boskiej Mirowskiej, gotycki popauliński zespół klasztorny, pałac Wielopolskich,
drukarnia ariańska czy synagoga, sięgająca początków XVI w., a także symbol
miasta i regionu - kaplica Św. Anny i wiele innych. Imprezy cykliczne: Święto
Regionu-Dni Ponidzia – czerwiec; Festiwal im. Krystyny Jamroz – lipiec; Zaduszki Jazzowe – listopad; Inscenizacja Bitwy pod Grochowiskami.
Pińczów
Kościół p.w. św. Jana Ewangelisty i Apostoła To późnorenesansowa trójnawowa bazylika z poł. XVII w. Wnętrze kościoła barokowe i późnobarokowe z rokokowymi organami. Jest częścią zabytkowego dawnego klasztoru paulińskiego,
w jego skład wchodzi także dzwonnica barokowa ze starymi dzwonami, jeden
z nich gotycki, ufundowane przez kardynała Zbigniewa Oleśnickiego. Budynek
klasztorny paulinów wzniesiony około połowy XV wieku, na planie prostokąta
z wirydarzem po środku o bogatym wystroju kamieniarskim, w którym obecnie
znajduje się Muzeum Regionalne i Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury. Przed budynkiem klasztornym stoi pomnik Piewcy Ponidzia - pisarza Adolfa
Dygasińskiego.
Klasztor Franciszkanów – Reformatów
z Kościołem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Wzniesiony na przełomie XVII i
XVIII wieku w stylu późnorenesansowym.
Przechowywana jest w nim kolekcja drewnianych figurek jasełkowych z XVII wieku.
Pałac Wielopolskich wybudowany w II
połowie XVIII wieku w stylu klasycystycznym. Przed pałacem stoją klasycystyczne
wazony i dwie kamienne rzeźby z XVIII w.
Baszta Ogrodowa znajduje się w parku Baszta ogrodowa w Pińczowie
otaczającym dawny pałac Wielopolskich.
Została wykonana w XVI w. przez artystę
Santi Gucciego. Kaplica św. Anny wzniesiona na Wzgórzu Klasztornym w 1600

roku, wykonana przez włoskiego artystę Santi Gucciego. Zbudowana w stylu późnorenesansowym, na rzucie kwadratu i przykryta kopułą z latarnią. Przed frontem świątyni stoi mała kruchta. Jest to pierwsza kaplica wolnostojąca w Polsce, o
przeznaczeniu wyłącznie kultowym. Wzniesienie jej wiąże się z wzmożonym ówcześnie kultem św. Anny. Ze wzgórza roztacza się wspaniała panorama na miasto i dolinę Nidy. Zamek rycerski w Pińczowie wzniesiony w Pińczowie znajdował się na cyplu wysuniętego na południe płaskowzgórza, wznoszącego się nad
lewobrzeżną częścią doliny Nidy i miastem. Zamek został rozebrany w drugiej
połowie XVIII wieku i współcześnie na wzgórzu znajdują się jedynie fragmenty
murów. Cmentarz parafialny, na którym znajdują się najstarsze zachowane nagrobki na Ponidziu. Jest to ciekawe dla zwiedzających lapidarium rzeźby nagrobkowej. Na jego terenie można zobaczyć wiele XIX-wiecznych płyt nagrobnych
oraz klasycystycznych pomników. Na uwagę zasługuje przede wszystkim najstarszy w województwie świętokrzyskim pomnik nagrobny z 1803 roku. Na wschód
od cmentarza parafialnego ulokowany jest cmentarz wojenny z czasów I wojny
światowej. Dominuje nad nim kaplica - mauzoleum, mająca na ścianach tablice
poświęcone Nieznanemu Żołnierzowi i harcerzom pińczowskiego hufca Szarych
Szeregów. Budynek z przełomu
XVIII i XIX w. z
przyozdobionym
frontem - portalem z herbem Jastrzębiec pochodzącym z rozebranego zamku.
Dom na Mirowie
zw.
„Drukarnią
Ariańską”
wzniesiony został na przełomie
XVI i XVII wieku, parterowy o
r ust ykowanyc h
ścianach. W jedPałac Wielopolskich w Pińczowie
nej z izb sklepienie kolebkowokrzyżowe. Obecnie znajduje się tu archiwum, będące oddziałem Archiwum
Państwowego w Kielcach. Synagoga wzniesiona na przełomie XVI i XVII
wieku, jest jedyną architektoniczną pozostałością kultury żydowskiej w Pińczowie. Wybudowana na rzucie prostokąta. Wewnątrz zachowały się: sklepienie z pozostałością stiukowej dekoracji, w dwóch miejscach polichromia
na ścianach, portale, uszkodzona skarbonka. Teren wokół synagogi otoczony
murem z wbudowanymi fragmentami starych nagrobków z cmentarza żydowskiego.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z Zalewem Pińczowskim posiada rozbudowaną bazę sportową: kort tenisowy, lodowisko, stadion LA, boiska, kajaki, rowery
wodne, siłownia, świetlica, plaża z kąpieliskiem strzeżonym. MOSiR organizuje:
ogniska, grill, wycieczki, naukę jazdy na łyżwach, dyskoteki na lodzie, turnieje
hokeja na lodzie, turnieje gier i zabaw, spływy kajakowe rzeką Nidą i zapewnia
transport osób i sprzętu pływającego. Ludowy Klub Jeździecki „Ponidzie” organizuje rekreacyjne jazdy konne, rajdy konne, wczasy w siodle, hipoterapię,
naukę jazdy konnej, przejażdżki pojazdami konnymi po atrakcyjnych terenach
Parków Krajobrazowych Ponidzia. Aeroklub Pińczowski położony nad zalewem czynny tylko w okresie letnim. Dysponuje bazą noclegową dla potrzeb szko-

leniowych (szkolenia na paralotniach, motolotniach, za holem, loty rekreacyjne).
Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa - „CIUCHCIA EKSPRES PONIDZIE”
Niezwykłe wycieczki turystyczne w malowniczych krajobrazach „Ponidzie kursuje
na trasie:Jędrzejów – Umianowice – Pińczów – Jędrzejów. Bogucice Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny zbudowany ok. 1630 r. z ołtarzem głównym
barokowym z obrazem MB z Dzieciątkiem w sukience z 1. poł. XVIII w. Dwa
ołtarze boczne z 1. poł. XVIII w. Epitafia z XIX w. Wnętrze kościoła malowano
w 1988 r. Młodzawy Małe Kościół pw. Ducha Świętego i Matki Boskiej Bolesnej,
trójnawowy, bazylikowy, na rzucie prostokąta, korpus nawowy trójprzęsłowy, o
wąskich nawach bocznych utworzonych z rzędów kaplic. Ołtarz główny z obrazem MB Bolesnej z 1. poł. XVII w., w sukience srebrnej wykonanej w 1750 r.,
czczony jako cudowny. Młodzawy Małe – „Ogród na Rozstajach” Znajduje się
6 km od Pińczowa. Założony został przez artystę rzeźbiarza Tadeusza Kurczynę.
Stworzył on istnie bajkowy krajobraz. Na terenie możemy zobaczyć kilkunastometrowy wodospad, jaskinię, łabędzie i bażanty na wolności, oczka wodne oraz
niezliczoną ilość kwiatów i krzewów. Ogród, który powstał kiedyś wyłącznie na
potrzeby właściciela, stał się tak popularny wśród turystów, że teraz jest dla nich
udostępniany w soboty i niedziele za niewielką opłatą.
Grochowiska
Niewielka wioska z XIX w., gdzie 18 marca 1863 r. rozegrała się jedna z największych bitew powstania styczniowego.W lesie obok wsi znajduje się grób
powstańczy z pamiątkowym krzyżem. Krzyżanowice Klasycystyczny kościół
p.w. św. Tekli, wzniesiony w latach 1786-1789 ufundowany przez ówczesnego proboszcza Hugona Kołłątaja. Wnętrze ozdabiają obrazy malowane przez
Franciszka Smuglewicza. Skowronno Dolne. Wieś leżąca u podnóża zachodniej części Garbu Pińczowskiego, gdzie we wczesnym średniowieczu czynny
był na Okrąglicy kamieniołom wapienia. Z wapienia tego cystersi z Jędrzejowa wybudowali swój klasztor i kościół romański. Zagość Kościół parafialny z
1335 r. ufundowany przez Kazimierza Wielkiego z fragmentami romańskiego
kościoła z XII w. po stronie północnej prezbiterium. Wyposażenie kościoła XVIIi XVIII- wieczne.
GMINA DZIAŁOSZYCE
Położona jest w południowo - zachodniej części woj. świętokrzyskiego na Płaskowyżu
Proszowickim, pomiędzy Wyżyną Krakowsko - Częstochowską i Niecką Nidziańską
co wpływa na pagórkowaty charakter gminy. Na terenie znajduje się wiele obiektów
przyrodniczych i budowlanych godnych zobaczenia. Wśród zabytków architektury
na uwagę zasługują: piękne i stare
kościoły w Działoszycach, Dzierążni, Wolicy i Sancygniowie oraz pałacyk w Sancygniowie. Wśród licznych „skarbów” przyrody znajduje
się tu wiele roślin chronionych, np.
dziewięścił bezłodygowy. Wśród
zwierząt częstym gościem tutejszych lasów, łąk i pól uprawnych,
są zające, sarny i lisy oraz całe bogactwo pięknych ptaków. Ponadto
na obszarze gminy ustanowionych
Pałac Deskurów w Sancygniowie
zostało 5 pomników przyrody żywej
i jeden pomnik przyrody nieożywionej. Imprezy cykliczne: Wieczorek Karnawałowy Klubu Seniora, Gminny Dzień
Kobiet, Konferencja Archeologiczna, Rajd wazy z Bronocic, Dożynki Gminne,

Cykl Imprez w Kościele-GCK. Działoszyce Kościół parafialny p.w. Świętej
Trójcy Wzniesiony w XV wieku, gotyckie prezbiterium ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym, przebudowany w XVII wieku w stylu barokowym, w XIX wieku
przebudowany ponownie (przedłużenie nawy i dobudowanie wieży), kaplice
p.w. Świętej Anny z 1637 r. i p.w. Matki Boskiej Różańcowej 1869 r. Najcenniejsze są unikatowe gotyckie freski zdobiące
północną ścianę prezbiterium tzw. Credo Apostolorum z 2.
poł. XV w. Synagoga
została
zbudowana w 1852 roku na
miejscu poprzedniej
drewnianej bożnicy,
według projektu Felicjana Frankowskiego.
Przebudowana
w latach 1880-1904r.
Obecnie
synagoga
znajduje się w staKościół pw. Świętej Trójcy w Działoszycach
nie ruiny. Obecnie
zachowały się tylko
mury obwodowe, fragmenty napisów hebrajskich na szczytach budynku, wewnątrz resztki malowideł. Synagoga była jedną z najładniejszych synagog w
Polsce. Wozy z Bronocic Do najważniejszych światowych znalezisk ubiegłego
wieku zaliczyć należy wazę z Bronocic. Wiek znaleziska określono na 3500
p.n.e, a rysunki wozów na naczyniu to najstarszy dowód stosowania trakcji
kołowej na obszarze Starego Świata od wybrzeży atlantyckich po Azję Centralną. Dzierążnia Kościół p.w. św. Marii Magdaleny wzniesiony ok. 1220 r.
przez biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża. Zabytkowy ołtarz główny, chór muzyczny, ambona, chrzcielnica oraz brama romańska. Obok kościoła znajduje
się kaplica grobowa zwana „Innocentium” z poł. XVII w. Sancygniów Kościół
p.w. Św. Piotra i Pawła z 1400 r. Wnętrze kościoła kryje prawdziwe skarby
polskiego manieryzmu: późnorenesansowy nagrobek Jakuba i Anny Sancygniowskiej i portal prowadzący z prezbiterium do zakrystii. Sancygniów Dawny
zespół dworski z XVI w. położony na zachodniej krawędzi rzeczki Sancygniówki jest pozostałością założenia obronnego dawnego dworu Sancygniowskich.
W pół.- zach. części w 1882 r. wybudowano pałac Deskurów. Zachował się
kamienny portal oraz lamus, w którym mieścił się zbór ariański, a później muzeum historyczne rodu Deskurów. Wolica Kościół p.w. św. Tekli w Wolicy wybudowany ok. 1887 r. z kamienia pińczowskiego w miejsce drewnianego, który
spłonął. We wnętrzu nieliczne epitafia.W dzwonnicy zachowany dzwon z 1814
r. Na dziedzińcu kościelnym zbudowana jest również grota na wzór groty NMP
z Lourdes. Pierocice Dwór Osuchowskich to stylowy dwór pochodzący z 2.
poł. XIX w. Wokół dworu pozostałości parku dworskiego. Kurhany Pradziejowe Na terenie gminy Działoszyce znajdują się również zabytkowe kopce –
kurhany. Stanowią unikalne, cenne obiekty zabytkowe pochodzące z wczesnej
epoki brązu. Są one monumentalnymi grobowcami usypanymi na cześć osób
wybitnych i trwałym elementem krajobrazu chronionego. Wąwozy lessowe Na
ternie gminy Działoszyce występuje dużo malowniczych wąwozów lessowych.
Ich olbrzymie zagęszczenie w tzw. Dołach Kierkowskich. Unikatowa roślinność Rośliny chronione np. dziewięćsił bezłodygowy. Pięć pomników przyrody
ożywionej (lipy drobnolistne, wiek ok. 200 lat)

GMINA ZŁOTA
Położona jest na południowych krańcach powiatu pińczowskiego, na obszarze dwóch Parków Krajobrazowych: Nadnidziańskiego i Kozubowskiego. Ze
względu na swoje położenie i niewątpliwe walory przyrodniczo-krajobrazowe Gmina Złota
przyciąga na swe
tereny amatorów
wypoczynku
i
rekreacji. Przez
jej północno –
wschodnią część
przepływa rzeka
Nida, w której
obrębie jest nieuregulowana, występują tu liczne
bezodpływowe
starorzecza, stanowiące dogodne Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Chrobrzu
warunki lęgowe
dla wielu gatunków ptaków. Szczególnie malownicze są miejscowości położone na rzeką Nidą lub w jej płaskiej dolinie.
Złota Spichlerz, murowany, częściowo kamienny z I połowy XX wieku. Spichlerz drewniany z 1719 roku został przeniesiony w 1992r. do Muzeum Wsi
Kieleckiej w Tokarni. W centrum wsi stoi pomnik ku czci partyzantów II wojny
światowej. Kapliczka murowana pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy, wzniesiona w 1899 roku. Imprezy cykliczne: Gminny Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Dożynki Gminne, Spotkania Wigilijne w Pełczyskach.
Chroberz Zespół kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny został ufundowany przez Stanisława Tarnowskiego, wojewodę sandomierskiego w 1550 roku. W kościele do chwili obecnej zachował
się jego nagrobek, wykonany przez Jana z Urzędowa lub jego warsztat.
Z inskrypcji dowiadujemy się
o licznych krajach, do których
podróżował: Macedonii, Grecji,
Syrii, Arabii, czy Egiptu. W prezbiterium po stronie północnej
możemy oglądać pomnik księdza Zbigniewa Ziółkowskiego, pierwszego proboszcza
który „urzędował” już w nowej
świątyni. Autorem jest również
warsztat Jana z Urzędowa.
Te dwa nagrobki uważane są
Pałac Wielopolskich w Chrobrzu
przez znawców jako jedne
z najcenniejszych rzeźb renesansowych. Pałac Wielopolskich. Pałac został wzniesiony w latach 18571860. Zaprojektował go wybitny architekt tego okresu Henryk Marconii.
Fundatorem tej budowli był margrabia Aleksander Wielopolski. Pierwotnie
pałac przeznaczony był pod bibliotekę, którą powierzył pieczy margrabiego
Konstanty Świdziński. Jednak w późniejszym czasie pałac stał się siedzibą
rodu Wielopolskich. Ciekawostka: w roku 2000 w pałacu w Chrobrzu, a także na terenie parku dworskiego, ekipa filmowa Filipa Bajona kręciła sceny
do filmu „Przedwiośnie”. Obecnie pałac jest siedzibą Samorządowego Ośrodka

Dziedzictwa Kulturowego Ponidzia. Kaplica z 1850 roku projektu Henryka
Marconiego. Wzorowana jest ona na kaplicy przy zamku w Książu Wielkim. Do
Zespołu Pałacowego Wielopolskich należą poza pałacem i kaplicą następujące obiekty: chlew murowany z 1881 roku, kuźnia, murowana, kamienna z
trzeciej ćwiartki XIX w - częściowo rozebrana, obora murowana z 1881r, oficyna,
murowana z drugiej połowy XIX wieku (dom numer 268 e i 268 d), pozostałości bramy i mostu, murowane z XIX wieku, stróżówka, murowana, kamienna
z XIX wieku. Gorzelnia z końca XIX wieku Postawiona na miejscu znacznie
starszej - ogólny stan bardzo zły. Własność prywatna. Pełczyska w ostatnich
latach stały się bez wątpienia najsłynniejszą miejscowością gminy Złota, a to
za sprawą sensacyjnych wyników wykopalisk prowadzonych przez Uniwersytet
Warszawski. Archeolodzy z Instytutu Archeologii odnaleźli w Pełczyskach osadę kultury Celtyckiej, a oprócz tego cmentarzyska i osady należące do innych
kultur. Pełczyska Kościół pod wezwaniem św. Wojciecha został wzniesiony
w I połowie XVIII wieku z fundacji Jana Pawła Pepłowskiego, kasztelana wołyńskiego i jego żony Zofii. Świątynia ta jest jedną z najpiękniej położonych w
naszym regionie. Wyrastająca ze wzgórza świątynia króluje nad wsią. Oprócz
tego warta jest uwagi murowana dzwonnica z początku XIX wieku. Na cmentarzu
znajduje się kaplica grobowa rodu Olszowskich, wybudowana w II poł. XIX wieku.
Góra Zawinnica Archeolodzy odkryli pozostałości kamieniołomu z XI-XII wieku
na górze Zawinnicy. Przepiękny punkt widokowy na okolicę. Góra zwieńczona
jest drewnianym krzyżem. Probołowice Drewniany kościółek pod wezwaniem
św. Jakuba Starszego, został wybudowany w roku 1759. Na uwagę zasługuje
dzwonnica, również drewniana z 1760 roku. Dom drewniany nr 32 z 1930 roku.
Wola Chroberska Zagroda nr 31: dom drewniany z poł. XIX wieku, obora drewniana z drugiej połowy XIX wieku. Zagroda nr 33: dom drewniano-murowany,
kamienny z ok. 1900 r., obora murowana, kamienna z końca XIX wieku, stodoła
drewniana z ok. 1860 roku. Dom drewniany nr 35: drewniany z poł. XIX wieku.
Drewniana dzwonnica. Wojsławice Dom nr 28 drewniany z ok. 1900 r. Niegosławice Jedna z najstarszych figurek przydrożnych w województwie świętokrzyskim. Pochodzi z XVIII wieku.
GMINA KIJE
jest gminą wiejską, położoną w południowej części województwa świętokrzyskiego, we wschodniej Części Kotliny Nidy, rozpościerającej się między Górami Świętokrzyskimi, a Jurą Krakowsko – Częstochowską. Kije to jedna z najstarszych wsi
Ponidzia, położona przy starym „szlaku cysterskim” Jędrzejów – Staszów, której
początki sięgają XI wieku. Część gminy w znacznej części wchodzi w skład
Szanieckiego Parku Krajobrazowego.
Charakteryzuje się występowaniem
wielu wzgórz gipsowych, wapiennych
oraz rozbudowanymi formami wyrobisk
pokopalnianych. Wsie tworzą unikalne
zespoły budownictwa wiejskiego zharmonizowanego z otaczającym je krajobrazem – wzgórzami gipsowymi i wapiennymi oraz rozbudowanymi formami
krasu powierzchniowego, który stanowią nieckowate depresje, zanikające
strumyki (poniki) oraz odsłonięcia geologiczne gipsów szkieletowych i szablastych. Ukształtowanie terenu, urozmaKościół pw. św. Piotra i Pawła w Kijach
icona rzeźba z wyraźnie odznaczający-

mi się łagodnymi wzgórzami jest wynikiem procesów krasowych oraz eksploatacji kopalin. Taki właśnie charakter mają południowe stoki wzniesienia ciągnące
się od Samostrzałowa do Stawian. Na zachodnich zboczach stoków odsłaniają
się warstwy zlepieńców wapiennych, a na wschodnich widoczne są formy skałkowe oraz niewielkie zagłębienia po eksploatacji wapieni. Gmina Kije posiada
liczne walory turystyczne i krajobrazowe. Urokliwy region wokół Nidy wijącej się
wśród wapiennych wzgórz, warunki naturalne, łatwa dostępność komunikacyjna,
zachęca do wypoczynku sobotnio-niedzielnego, wakacyjnego, agroturystyki oraz
rekreacji czynnej. Główne atrybuty turystyczne gminy to rzeka Nida, ukształtowanie terenu i lasy. Malownicze krajobrazy stanowią nie lada atrakcję dla miłośników przyrody i pieszych wędrówek. Imprezy cykliczne: Osobowość Roku,
Dożynki Gminne, Festyn Rodzinny „Niezapominajka”, Rajd do Kliszowa „Tożsamość i Pamięć”. Kije Kościół parafialny w Kijach pod wezwaniem św. Piotra i
Pawła. Kościół wczesnobarokowy z 1 połowy XVII w. Prezbiterium z elementami
romańskimi. W zakrystii kamienne tablice gotyckie z herbami Grzymała i Jelita.
Ołtarze i wystój wnętrza barokowe i rokokowe. Obrazy z XVII wieku, liczne tablice
epitafijne z XVII i XIX w. Obok kościoła znajduje się barokowa dzwonnica z 1789
roku, a w pobliżu cmentarz kościelny otoczony murem z 1766 roku z dwiema
barokowymi bramkami. Wśród zabytków architektury znajdują się również kaplice: Gołuchów - kaplica
pod wezwaniem Matki
Boskiej Różańcowej z
murem z II połowy XIX
wieku. Rębów – kaplica
pod wezwaniem Matki
Boskiej Częstochowskiej
z murem z około 1800
roku. Borczyn – kaplica
wzniesiona po pierwszej
wojnie światowej. Stawiany - kapliczka św.
Jana Nepomucena z muPonidziańska przestrzeń i krajobraz
rem z XIX wieku. Wśród
obiektów wpisanych na
listę zabytkowych znajdują się ponadto: Gartatowice – kopiec pradziejowy.
Stawiany – kopiec pradziejowy. Umianowice - osada plemienna na gruntach wsi.
Żydówek - pozostałości parku podworskiego z wielowiekowym drzewostanem.
Kliszów Kamień upamiętniający bitwę kliszowską w 1702r. pomiędzy wojskami
saskimi pod dowództwem króla Augusta II Mocnego oraz wspomagającymi go
wojskami polskimi, a wojskami szwedzkimi dowodzonymi przez Karola XII.
GMINA MICHAŁÓW
znajduje się w południowo-zachodniej części Niecki Nidziańskiej, w obrębie Płaskowyżu Jędrzejowskiego, Doliny Nidy i Garbu Wodzisławskiego. Lokalizacja
w obrębie kilku jednostek fizjograficznych różnicuje krajobraz gminy i stwarza
dogodne warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, dając możliwość
podziwiania malowniczych krajobrazów, zwiedzania interesujących miejsc, wędkowania, korzystania z kąpieli rzecznych, grzybobrania i spacerowania po lesie.
Południowa część gminy położona w obrębie Garbu Wodzisławskiego kontrastuje z pozostałym bezleśnym terenem. Garb o wysokości bezwzględnej od
240 do 326 m n.p.m. stanowi wyraźną wyżynę w stosunku do sąsiadujących
subregionów: Doliny Nidy i Płaskowyżu Jędrzejowskiego. Ma on charakter falistej, lessowej wyżyny poprzedzielanej licznymi parowami, suchymi dolinkami i wąwozami o stromych zerodowanych stokach. Malownicze wzniesienia

pokrywają pola uprawne oraz lasy wododziałowe, pomiędzy którymi wkomponowane są poszczególne wsie. Wschodnia część gminy obejmuje Dolinę Nidy. Rzeka Nida wraz z prawym dopływem - rzeką Mierzawą jest dużym
walorem gminy, nie tylko ze względów rekreacyjnych ale i przyrodniczych.
Znajdują się tutaj miejsca bytowania bobrów, wielu gatunków ptaków wodno-błotnych i ryb słodkowodnych. Północno-zachodnia część gminy to Płaskowyż Jędrzejowski. Jest on słabo zalesioną, falistą wyżyną o łagodnych i
szerokich wzniesieniach, pomiędzy którymi leżą płaskie równiny piaszczyste.
Klimat gminy jest charakterystyczny dla całego obszaru Niecki Nidziańskiej,
jest łagodny bez gwałtownych skoków temperatury i
o stosunkowo małej ilości
opadów. Zabytki kultury,
figury przydrożne, cmentarze i inne obiekty o bardzo
ciekawej i bogatej historii
stwarzają dogodne warunki
do uprawiania turystyki poznawczej, wzbogacającej
wiedzę o kulturowych wartościach regionu. Imprezy
Kościół Parafialny pw. św. Marcina we Wrocieryżu
cykliczne: Weekendowe
Spotkania Poznaj mnie Poznaj siebie, Gminne Dożynki, Dzień Strażaka, Gminne zawody sportowo - pożarnicze, Festyn Rodzinny, Gminny Turniej Piłki Siatkowej. Michałów Kościół parafialny p. w. św. Wawrzyńca Zbudowany w 1852 - 1853 wg. projektu Felicjana
Antoniego Frankowskiego. Ogrodzenie wokół kościoła wraz z bramą z końca XIX
w. Obok kościoła znajduje się plebania z początku XX w. Pozostałości Parku
Dworskiego Park ma układ symetryczny. Zespół kościoła parafialnego p. w. św.
Marcina o dobrze zachowanych liniach widokowych i alejkach. z istniejącego niegdyś parku przy domu zarządcy majątku Dębińskich pozostały tylko lipa szerokolistna i kilka jesionów. W drzewostanie pochodzącym z późniejszych nasadzeń
najstarsze są 25 - letnie świerki srebrzyste. Stadnina Koni w Michałowie hoduje
konie czystej krwi arabskiej już od ponad 50 lat. To największa w Polsce, jedna
z większych w Europie, a może i na świecie stadnina koni tej rasy. Od lat utrzymuje stado prawie 400 koni czystej krwi, w tym samych klaczy matek ponad 100.
Obecnie jest spółką Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa OT Warszawa.
Góry - Zespół Dworski Zespół dworski w Górach położony jest w południowym
krańcu wsi. Założenie dworskie powstało w II połowie XVII wieku, na mapach
pojawiło się na początku XIX w. Jego właścicielami była rodzina Dembińskich.
Ignacy Dembiński - chorąży krakowski, był posłem na Sejm 4 - letni. Ostatnim
właścicielem dworu był Józef Dembiński. Stary dwór był miejscem kultywowania
tradycji narodowych; m.in. w 1863 roku przebywał w nim generał M. Langiewicz.
Pod koniec XIX wieku w miejsce starego dworu wybudowano pałac. Kościół
Parafialny p.w. Wniebowstąpienia NMP Kościół budowany lub przebudowany
ze zboru kalwińskiego w 1764 r. W latach 1912 - 1913 rozbudowany ku wschodowi i gruntownie odnowiony. Plebania zbudowana została ok. 1910 roku. Kaplica Grobowa Rodziny Dembińskich w stylu klasycystycznym znajduje się na
cmentarzu grzebalnym (poza wsią), murowana. Zbudowana w 1839, remontowana ok. 1985 r. Węchadłów - Zespół Dworski Zespół dworski w Węchadłowie, w
którego skład wchodzi: dwór, murowany z końca XIX w. (ok.1894 r.) - wcześniej
dwór służył za siedzibę szkoły podstawowej, obecnie jest opuszczony, kaplica

p.w. Serca Jezusowego, murowana z inskrypcją na ścianie południowej: „Kaplica
p.w. Serca Jezusowego budowana przez Sejmik Pińczowski dla Węchadłowa w
1927 r.” park geometryczny XVI w. Częściowo przekomponowany na krajobrazowy XIX w. Zbór Ariański Zbór ariański obecnie nie jest użytkowany. Obiekt
murowano - drewniany z 1559 r. o czym świadczy napis „ANNO DOMINI 1559”,
od XIX w. Lamus dworski, przebudowany w 1860 r. o czym świadczy kamienna
tablica z napisem „Przebudowany 1860”. W 1922 r. budynek został odrestaurowany i pokryty nowym dachem. Wrocieryż Kościół Parafialny p.w. św. Marcina
Kościół zbudowany na początku XIX w. Obok znajduje się dzwonnica z 1932
roku. Wokół kościoła znajduje się ogodzenie z bramą z XIX w. Plebania pochodzi
z ok. 1930 roku.

PONIDZIE
Naturalnie dobre
Turystycznie niezwykłe

Przydatne informacje:
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
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
ul. Ogrodowa 6, 28-440 Działoszyce
tel. 41 352 60 61
www.mgck.dzialoszyce.info
Tekst: LGD PONIDZIE
Zdjęcia pochodzą z zasobów LGD PONIDZIE oraz Urzędów Gmin: Pińczów (Iwona Senderowska), Działoszyce (Paweł Kamiński), Michałów (Małgorzata Leszczyńska), Złota
(Paweł Bochniak) i Kije (Krzysztof Hynek).

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

Piewca Ponidzia Adolf Dygasiński pisał:

…„Piękny jest kraj cały, który przepasała wstęgą swoją Nida,
rwąca się do Wisły, jak córka w objęcia matki. I białe piaski
porosłe niską sośniną i laski brzozowe i łany szumiące żytem
i pszenicą, i białe góry, i zielone rozległe łąki”…
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

