
• Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” 
Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” obejmuje swoim działaniem teren dziesięciu gmin. Powiat Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” obejmuje swoim działaniem teren dziesięciu gmin. Powiat Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” obejmuje swoim działaniem teren dziesięciu gmin. Powiat 
ostrowiecki reprezentują gminy: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Ostrowiec Świętokrzyski; powiat opatowski ostrowiecki reprezentują gminy: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Ostrowiec Świętokrzyski; powiat opatowski ostrowiecki reprezentują gminy: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Ostrowiec Świętokrzyski; powiat opatowski 
reprezentuje gmina Sadowie, natomiast powiat lipski gminy: Chotcza, Lipsko, Sienno i Solec nad Wisłą.reprezentuje gmina Sadowie, natomiast powiat lipski gminy: Chotcza, Lipsko, Sienno i Solec nad Wisłą.
Wkład naszego regionu w dorobek cywilizacji sięga czasów, kiedy wizerunek sacrum zawierał się w barwie Wkład naszego regionu w dorobek cywilizacji sięga czasów, kiedy wizerunek sacrum zawierał się w barwie 
polerowanego krzemienia. Błękitno-szare smugi symbolizowały niebo. Po jego moc już pięć tysięcy lat temu polerowanego krzemienia. Błękitno-szare smugi symbolizowały niebo. Po jego moc już pięć tysięcy lat temu 
neolityczny górnik schodził kilkanaście metrów pod ziemię, drążąc szyby i chodniki będące szczytem ówczesnej neolityczny górnik schodził kilkanaście metrów pod ziemię, drążąc szyby i chodniki będące szczytem ówczesnej 
techniki.
Energia wydatkowana na ich wydobycie porównywana jest do tej, która wzniosła egipskie piramidy. Energia wydatkowana na ich wydobycie porównywana jest do tej, która wzniosła egipskie piramidy. 
Dwa i pół tysiąca lat później do naddunajskich prowincji rzymskich płynęło stąd, wytapiane 
w setkach tysięcy piecyków zwanych dymarkami, najlepszej jakości żelazo. O skali zjawiska świadczą znaleziska 
rzymskich skarbów w Nietulisku i Chmielowie. Od setek lat rozsławia okolicę kunowski kamień, z którego stawiano 
najbardziej znaczące w Rzeczypospolitej budowle pod okiem miejscowych i zagranicznych mistrzów. najbardziej znaczące w Rzeczypospolitej budowle pod okiem miejscowych i zagranicznych mistrzów. 
Górnicze i hutnicze tradycje kontynuowały nowożytne kuźnice, a w XIX stuleciu Stanisław Staszic włączył w ten Górnicze i hutnicze tradycje kontynuowały nowożytne kuźnice, a w XIX stuleciu Stanisław Staszic włączył w ten 
proces siły natury. Wzdłuż Kamiennej i Modły stanęły piece, fryszerki i zakłady żelazne, których ruiny zachowały proces siły natury. Wzdłuż Kamiennej i Modły stanęły piece, fryszerki i zakłady żelazne, których ruiny zachowały 
się w Nietulisku, Chmielowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Bodzechowie, a nawet Pętkowicach.się w Nietulisku, Chmielowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Bodzechowie, a nawet Pętkowicach.
 W regionie dobywano rudę, węgiel i kamień. Wielopokoleniowy wysiłek mieszkańców regionu można podziwiać  W regionie dobywano rudę, węgiel i kamień. Wielopokoleniowy wysiłek mieszkańców regionu można podziwiać 
również pod postacią znakomitych zabytków Solca, Bałtowa czy Kunowa. również pod postacią znakomitych zabytków Solca, Bałtowa czy Kunowa. 
Nie mniej pracowita była przyroda. Na krajobraz „Krzemiennego Kręgu” składają się wielokrotnie Nie mniej pracowita była przyroda. Na krajobraz „Krzemiennego Kręgu” składają się wielokrotnie Nie mniej pracowita była przyroda. Na krajobraz „Krzemiennego Kręgu” składają się wielokrotnie 
fałdowane Góry Świętokrzyskie, przełom pracowitej rzeki Kamiennej oraz wychodnie skał, fałdowane Góry Świętokrzyskie, przełom pracowitej rzeki Kamiennej oraz wychodnie skał, fałdowane Góry Świętokrzyskie, przełom pracowitej rzeki Kamiennej oraz wychodnie skał, 
po których spacerowały tekodonty i dinozaury. Ich tropy należą do najciekawszych na świecie, po których spacerowały tekodonty i dinozaury. Ich tropy należą do najciekawszych na świecie, po których spacerowały tekodonty i dinozaury. Ich tropy należą do najciekawszych na świecie, 
a wyniki badań stanowią nowe propozycje do naukowych rozważań nad życiem prehistorycznych olbrzymów. a wyniki badań stanowią nowe propozycje do naukowych rozważań nad życiem prehistorycznych olbrzymów. a wyniki badań stanowią nowe propozycje do naukowych rozważań nad życiem prehistorycznych olbrzymów. 
Charakterystycznie pofałdowany i wyrzeźbiony lessowy płat Wyżyny Opatowskiej od tysięcy lat jest obszarem Charakterystycznie pofałdowany i wyrzeźbiony lessowy płat Wyżyny Opatowskiej od tysięcy lat jest obszarem Charakterystycznie pofałdowany i wyrzeźbiony lessowy płat Wyżyny Opatowskiej od tysięcy lat jest obszarem 
nieprzerwanej, rolniczej działalności. nieprzerwanej, rolniczej działalności. 
W atmosferze jej ziemiańskich dworków  przyszedł na  świat pisarz Witold Gombrowicz, który przypiął regionowi W atmosferze jej ziemiańskich dworków  przyszedł na  świat pisarz Witold Gombrowicz, który przypiął regionowi W atmosferze jej ziemiańskich dworków  przyszedł na  świat pisarz Witold Gombrowicz, który przypiął regionowi 
bodaj najsławniejszą „gębę” świata...bodaj najsławniejszą „gębę” świata...

• „Dlaczego powstaliśmy”… czyli główne cele naszego LGD• „Dlaczego powstaliśmy”… czyli główne cele naszego LGD• „Dlaczego powstaliśmy”… czyli główne cele naszego LGD
Początki budowy trójsektorowego „Partnerstwa Krzemienny Krąg” w naszym regionie sięgają 2003 roku. Początki budowy trójsektorowego „Partnerstwa Krzemienny Krąg” w naszym regionie sięgają 2003 roku. 
Pierwotnie było to nieformalne porozumienie organizacji oraz instytucji samorządowych. Na przestrzeni kilku lat Pierwotnie było to nieformalne porozumienie organizacji oraz instytucji samorządowych. Na przestrzeni kilku lat 
„Partnerstwo Krzemienny Krąg” podejmowało szereg działań, które przyczyniły się do powstania obecnej formy „Partnerstwo Krzemienny Krąg” podejmowało szereg działań, które przyczyniły się do powstania obecnej formy 
prawnej, czyli Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”, utworzonego 23.07.2008 r. decyzją 38 partnerów.prawnej, czyli Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”, utworzonego 23.07.2008 r. decyzją 38 partnerów.
Celem Stowarzyszenia jest trójsektorowa współpraca partnerska organizacji pozarządowych, sektora biznesu Celem Stowarzyszenia jest trójsektorowa współpraca partnerska organizacji pozarządowych, sektora biznesu 
i samorządów lokalnych w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju ziemi ostrowieckiej, i samorządów lokalnych w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju ziemi ostrowieckiej, 
opatowskiej i lipskiej oraz podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez sprzyjanie lepszemu wykorzystaniu opatowskiej i lipskiej oraz podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez sprzyjanie lepszemu wykorzystaniu opatowskiej i lipskiej oraz podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez sprzyjanie lepszemu wykorzystaniu 
potencjału rozwojowego, poprawę konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności potencjału rozwojowego, poprawę konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, a w szczególności:gospodarczej, a w szczególności:
• pprzygotowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),rzygotowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),
• wspieranie i tworzenie markowego produktu turystycznego w oparciu o trzy osie tematyczne:spieranie i tworzenie markowego produktu turystycznego w oparciu o trzy osie tematyczne:

Szlak żółwia i dinozaura,zlak żółwia i dinozaura,
„Gębą stąd” Witolda Gombrowicza,Gębą stąd” Witolda Gombrowicza,
Tradycje przemysłowe dawnych epok,radycje przemysłowe dawnych epok,Tradycje przemysłowe dawnych epok,T

• rozwój i promocja obszaru „Krzemiennego Kręgu”, poprzez wydawanie map turystycznych, przewodników, ozwój i promocja obszaru „Krzemiennego Kręgu”, poprzez wydawanie map turystycznych, przewodników, 
folderów i ulotek atrakcji turystycznych „Krzemiennego Kręgu”,folderów i ulotek atrakcji turystycznych „Krzemiennego Kręgu”,

• budowa portalu internetowego mającego stanowić turystyczną bazę danych regionu,udowa portalu internetowego mającego stanowić turystyczną bazę danych regionu,
• aktywizacja i mobilizowanie lokalnej społeczności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszaru ktywizacja i mobilizowanie lokalnej społeczności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszaru 

„Partnerstwo Krzemienny Krąg”,
• upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją mieszkańców „Partnerstwo 

Krzemienny Krąg” poprzez organizację szkoleń z zakresu wspierania działalności turystycznej 
i okołoturystycznej, jej finansowania, zarządzania cyklem projektów oraz projektowe wsparcie doradcze,

• kreowanie lokalnych produktów oraz usług, także poprzez szkolenia „ABC produktu turystycznego” oraz reowanie lokalnych produktów oraz usług, także poprzez szkolenia „ABC produktu turystycznego” oraz 
zarządzania tym produktem,zarządzania tym produktem,

• rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa ozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego,obywatelskiego,

• wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, m.in. wykonanie ekspertyzy - inwentaryzacji zasobów spieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, m.in. wykonanie ekspertyzy - inwentaryzacji zasobów 
dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru objętego LSR,dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru objętego LSR,

• organizacja w każdej z 10 gmin imprez z cyklu „Łączymy się w Krzemiennym Kręgu” budujących poczucie rganizacja w każdej z 10 gmin imprez z cyklu „Łączymy się w Krzemiennym Kręgu” budujących poczucie 
tożsamości z „małą ojczyzną”,

• organizacja cyklicznych imprez o zasięgu ponadregionalnym: „Pikniku Gombrowiczowskiego” oraz „Pikniku rganizacja cyklicznych imprez o zasięgu ponadregionalnym: „Pikniku Gombrowiczowskiego” oraz „Pikniku 
Jurajskiego” promujących zarówno historię, jak i współczesność regionu.Jurajskiego” promujących zarówno historię, jak i współczesność regionu.

BAŁTÓW•BODZECHÓW•CHOTCZA•ĆMIELÓW•KUNÓW•
LIPSKO•SADOWIE•SIENNO•SOLEC NAD WISŁĄ

Dom z podcieniami kolumnowymi 1798 r. w Solcu - obecnie GOK

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

• Informacje praktyczne• Informacje praktyczne
Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”
Bałtów 55, 27-423 Bałtów, tel./fax 041 264 10 22Bałtów 55, 27-423 Bałtów, tel./fax 041 264 10 22
e-mail: biuro@krzemiennykrag.infoe-mail: biuro@krzemiennykrag.info
www.krzemiennykrag.info www.krzemiennykrag.info 

Muzeum i Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy „Krzemionki” Muzeum i Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy „Krzemionki” 
Oddział Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św. Oddział Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św. Oddział Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św. 
Muzeum i Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy „Krzemionki” 
Oddział Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św. 
Muzeum i Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy „Krzemionki” Muzeum i Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy „Krzemionki” 
Oddział Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św. 
Muzeum i Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy „Krzemionki” 

Krzemionki Opatowskie, 27-400 Ostrowiec Św., tel./fax. 041 262 09 78Krzemionki Opatowskie, 27-400 Ostrowiec Św., tel./fax. 041 262 09 78
Oddział Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św. 
Krzemionki Opatowskie, 27-400 Ostrowiec Św., tel./fax. 041 262 09 78
Oddział Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św. Oddział Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św. 
Krzemionki Opatowskie, 27-400 Ostrowiec Św., tel./fax. 041 262 09 78
Oddział Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św. 

www.krzemionki.plwww.krzemionki.pl

JuraPark Bałtów
27-423 Bałtów 8 a, tel. 041 264 14 20 ÷ 2127-423 Bałtów 8 a, tel. 041 264 14 20 ÷ 21
e-mail: rezerwacja.baltow@jurapark.ple-mail: rezerwacja.baltow@jurapark.pl
www.jurapark.pl, www.baltow.infowww.jurapark.pl, www.baltow.info
Park czynny codziennie (również w niedziele i święta) Park czynny codziennie (również w niedziele i święta) 
od kwietnia do końca październikaod kwietnia do końca października

Szwajcaria Bałtowska
27-423 Bałtów, tel. 041 264 14 20
e-mail: info@szwajcariabaltowska.ple-mail: info@szwajcariabaltowska.pl
www.szwajcariabaltowska.pl, www.baltow.infowww.szwajcariabaltowska.pl, www.baltow.info
Stok czynny w godz. 9.00 - 21.00Stok czynny w godz. 9.00 - 21.00

Spływ tratwą po rzece KamiennejSpływ tratwą po rzece KamiennejSpływ tratwą po rzece Kamiennej
Kontakt: 27-423 Bałtów 55, tel. 041 264 14 20 ÷ 21Kontakt: 27-423 Bałtów 55, tel. 041 264 14 20 ÷ 21
www.baltow.info, www.jurapark.pl www.baltow.info, www.jurapark.pl 

Kraina Koni - Ośrodek Jazdy KonnejKraina Koni - Ośrodek Jazdy Konnej
27-423 Bałtów 170 a, tel. 041 264 14 20 ÷ 21 lub 0 500 029 90427-423 Bałtów 170 a, tel. 041 264 14 20 ÷ 21 lub 0 500 029 904
e-mail: rezerwacja.baltow@jurapark.ple-mail: rezerwacja.baltow@jurapark.pl
www.kraina-koni.pl, www.baltow.infowww.kraina-koni.pl, www.baltow.info

Zwierzyniec BałtowskiZwierzyniec Bałtowski
27-423 Bałtów, tel. 041 264 14 20 ÷ 2127-423 Bałtów, tel. 041 264 14 20 ÷ 21
e-mail: rezerwacja.baltow@jurapark.ple-mail: rezerwacja.baltow@jurapark.pl
www.zwierzyniecbaltowski.pl, www.baltow.infowww.zwierzyniecbaltowski.pl, www.baltow.info
Zwierzyniec Bałtowski jest czynny codziennie(również w niedziele i święta) Zwierzyniec Bałtowski jest czynny codziennie(również w niedziele i święta) 
od kwietnia do końca październikaod kwietnia do końca października

Ścianka wspinaczkowa w BałtowieŚcianka wspinaczkowa w Bałtowie
27-423 Bałtów 55, tel. 041 264 12 93, 041 264 14 20 ÷ 21
www.baltow.info

Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie
tel. 015 861 20 21
www.cmielow.com.pl

Pływalnia „Rawszczyzna”
ul. Mickiewicza 32
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 041 265 00 00, fax 041 267 41 0327-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 041 265 00 00, fax 041 267 41 03
e-mail: basen@mosir.ostrowiec.ple-mail: basen@mosir.ostrowiec.pl
www.mosir.ostrowiec.plwww.mosir.ostrowiec.pl

Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny „Gutwin”Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny „Gutwin”
& Park linowy w Ostrowcu Świętokrzyskim& Park linowy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny „Gutwin”
& Park linowy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny „Gutwin”Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny „Gutwin”
& Park linowy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny „Gutwin”

ul. Gościniecul. Gościniec
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 0 785 488 94627-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 0 785 488 946
www.um.ostrowiec.www.um.ostrowiec.plpl

LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA

KRZEMIENNY KRĄG

MAPA ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH - 
LGD KRZEMIENNY KRĄG

Tekst: LGD Krzemienny Krąg
Korekta: Małgorzata Zaporska
Autor opracowania: Adam Dąbek 
Projekt i opracowanie graficzne: Rafał Horsztyński
Rysunki: Ola Makowska
Skład i druk: Remi-B, Bielsko-Biała, www.remib.eu

Autor opracowania nie ponosi odpowiedzialności za aktualność infor-Autor opracowania nie ponosi odpowiedzialności za aktualność infor-Autor opracowania nie ponosi odpowiedzialności za aktualność infor
macji przyjętych za podstawę do jego stworzenia. Opracowania dokonano 
na podstawie materiałów otrzymanych od LGD Krzemienny Krąg.

JuraParkJuraPark (Bałtowski Park Jurajski), Zwierzyniec Bałtowski, Kraina  (Bałtowski Park Jurajski), Zwierzyniec Bałtowski, Kraina  (Bałtowski Park Jurajski), Zwierzyniec Bałtowski, Kraina  (Bałtowski Park Jurajski), Zwierzyniec Bałtowski, Kraina JuraPark (Bałtowski Park Jurajski), Zwierzyniec Bałtowski, Kraina JuraParkJuraPark (Bałtowski Park Jurajski), Zwierzyniec Bałtowski, Kraina JuraPark
Koni, spływ tratwami, stok narciarski i inneKoni, spływ tratwami, stok narciarski i inne

Neolityczne kopalnie krzemieniaNeolityczne kopalnie krzemienia pasiastegopasiastego
w Krzemionkach (rezerwat i muzeum)w Krzemionkach (rezerwat i muzeum)

Rezerwat BorowiecRezerwat BorowiecRezerwat Borowiec, gdzie można spotkać żółwia błotnego, gdzie można spotkać żółwia błotnego

Dom z podcieniami kolumnowymiDom z podcieniami kolumnowymi z 1798 r. w Solcu

Żywe Muzeum Porcelany w ĆmielowieŻywe Muzeum Porcelany w ĆmielowieŻywe Muzeum Porcelany

Basen olimpijski na Rawszczyźnie w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ruiny walcowniRuiny walcowni w Nietulisku Dużym wybudowanej  w Nietulisku Dużym wybudowanej 
w latach 1834-1845w latach 1834-1845

Barokowy kościółBarokowy kościółBarokowy kościół pw. świętej Trójcy w TarłowieBarokowy kościół pw. świętej Trójcy w TarłowieBarokowy kościół

1

2

3
4
5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

JuraPark - Bałtów

Dom z podcieniami kolumnowymi 1798 r. w Solcu - obecnie GOK



• Nasze atrakcje

Muzeum i rezerwat archeologiczno-
przyrodniczy „Krzemionki” 
Kompleks prahistorycznych kopalń  
w Krzemionkach został odkryty w 1922 
roku przez geologa Jana Samsonowicza 
i był badany przez wielu uczonych. 
W sumie na ok. 30 ha powierzchni 
znaleziono ponad 5000 kopalń (szybów  
i komór wydobywczych) funkcjonujących 
od młodszego neolitu do wczesnej epoki 
brązu. Krzemionki były największym 
w Europie neolitycznym centrum 
przemysłowym, zajmującym się wydo-

byciem, produkcją i dystrybucją narzędzi krzemiennych. 
Obecnie znajduje się tutaj rezerwat archeologiczno-przyrodniczy oraz muzeum (udostępnione 
jest do zwiedzania 0,5 km trasy podziemnej z nowoczesnym oświetleniem, prezentującej 
wnętrze neolitycznych kopalń sprzed 5000 lat). Czynione są starania o wpisanie Krzemionek 
na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. 
Natomiast sam świętokrzyski krzemień pasiasty (wydobywany w regionie) jest obecnie 
wykorzystywany w bardzo modnej biżuterii, którą noszą m.in. gwiazdy światowego kina  
i estrady.
JuraPark Bałtów - to pierwsza w Polsce plenerowa ekspozycja dinozaurów. 
Park dinozaurów powstał na bazie odkryć pracownika Państwowego Instytutu Geologicznego 
w Warszawie - dr Gerarda Gierlińskiego, który w 2001 roku odkrył na terenie Bałtowa tropy 
jurajskich dinozaurów.
Rekonstrukcje dinozaurów, które można zobaczyć w JuraParku zostały wykonane przez 
najlepszych paleorzeźbiarzy przy ścisłej współpracy z naukowcami. Ogromne modele, 
których jest około 70, uchwycone w ruchu i wkomponowane w niezwykły pejzaż, wywierają 
niesamowite wrażenie. Wycieczka w to miejsce to zajmująca lekcja o powstawaniu życia na 

Ziemi. Trasa dydaktyczna wzbogacona 
jest licznymi tablicami z informacjami  
o poszczególnych epokach geolo-
gicznych, z mapami rozmieszczenia 
kontynentów i oceanów oraz ilustracjami 
organizmów charakterystycznych dla 
danego okresu. Od niedawna nad 
parkiem krąży kecalkoatl - pterodaktyl  
o ponad 14-metrowej rozpiętości skrzydeł 
oraz therizinozaur, którego szpony mierzą 
ponad półtora metra!
Na terenie Muzeum Jurajskiego 
zgromadzono bogatą kolekcję skamie-
niałości śladowych, których twórcami 
były dinozaury i inne mezozoiczne gady. 

Odlewy tropów małych zauropodów z Sołtykowa, ślady pozostawione przez scelidozaury  
w okolicach Ostrowca Świętokrzyskiego, łapy drapieżników odciśnięte w piaskowcach z okolic 
Szydłowca, czy też ślady pozostawione w Wierzbicy przez pterozaury to tylko część ekspozycji. 
Po przejściu przez park z przewodnikiem, na dzieci czeka bogato wyposażony plac zabaw, 
gdzie pośród licznych huśtawek, zjeżdżalni czy przeplotni można odkopać szkielet ogromnego 
tyranozaura lub wdrapać się na grzbiet odpoczywającego tam iguanodona.

Zapraszamy do skorzystania z dodatkowych atrakcji, takich jak:
-  warsztaty paleontologiczno-plastyczne,
-  lekcje muzealne,
-  Sabathówka - niewielki kamieniołom, w którym przygotowano skalne lapidarium. 
Na pochodzących z obrzeżenia Gór Świętokrzyskich blokach skalnych można oglądać 
świetnie zachowane tropy jurajskich dinozaurów. Tutaj też odbywają się warsztaty dla małych  
paleontologów.

Stok narciarski „Szwajcaria Bałtowska”
Profesjonalnie przygotowany stok o różnicy 
poziomów 65 metrów stwarza idealne  
warunki zarówno dla średniozaawan-
sowanych, jak i doświadczonych narciarzy. 
Szeroki zjazd (od 50 do 70 m), regularnie 
utwardzana i ratrakowana trasa zapewnia 
bezpieczeństwo uprawiania sportu nawet dla 
stawiających w narciarstwie swe pierw-sze 
kroki w narciarstwie. Wzdłuż stoku prowadzą 
dwa nowoczesne wyciągi orczykowe  
o łącznej przepustowości 1500 osób/
godzinę. Trzeci, krótszy wyciąg o długości 
100 m przygotowany został specjalnie dla 
potrzeb szkółki narciarskiej. Stok wyposażony 

jest w nowoczesną infrastrukturę techniczną w postaci systemu sztucznego naśnieżania  
i odwadniania, a jego oświetlenie pozwala na wydłużenie czasu korzystania z atrakcji zimowych 
do późnych godzin nocnych.
W okresie zimowym zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w niezapomnianej 
przygodzie, jaką jest kulig po bałtowskich lasach i wąwozach. 
Spływ tratwą po rzece Kamiennej w Bałtowie
Spływ wiedzie poprzez najbardziej urokliwy przełom rzeki Kamiennej. Z pokładu tratwy 
podziwiać możemy panoramę bałtowskiej wsi i zachwycać się widokiem dzikiej przyrody. 
Spływ trwa godzinę i kończy się tuż pod bramą JuraParku Bałtów. Podczas spływu flisacy 
opowiadają lokalne legendy i umilają czas grą na akordeonie.
Ośrodek Jazdy Konnej „Kraina koni” w Bałtowie
To idealne miejsce dla miłośników koni. Zapraszamy zarówno wyszkolonych jeźdźców, jak 
i  tych, którzy jeszcze nigdy nie patrzyli na świat z wysokości końskiego grzbietu. Oprócz 
zapoznania się z wierzchowcami różnych ras proponujemy naukę jazdy pod okiem instruktora 
lub przejażdżki konnym wozem turystycznym po urokliwych zakątkach Bałtowa. 
Zaginiony świat dinozaurów - odkrycia w Żydowskim Jarze 

Nieocenionym uzupełnieniem oferty 
JuraParku Bałtów jest wizyta w „Żydowskim 
Jarze”. Odkryto tu liczne ślady bytowania 
dinozaurów. Szlak prowadzi dnem głębo-
kiego wąwozu, gdzie oznakowano miejsca ze 
śladami gadzich łap oraz licznie występujące 
tu skamieniałe szczątki pradawnych roślin. 
Trasa wiedzie dalej na taras widokowy, skąd 
rozpościera się panorama Bałtowa. Żydowski 
Jar to wrota w odległą przeszłość Ziemi.
Zwierzyniec Bałtowski
Otwarcie „Zwierzyńca Bałtowskiego”  
w maju 2007 roku stało się kolejnym 
magnesem przyciągającym do Bałtowa 
rzesze turystów.

Na ogromnym obszarze 40 hektarów mieszka kilkadziesiąt gatunków fauny z kilku 
kontynentów: Afryki, Ameryki Południowej i Północnej, Australii i Eurazji. Zwierzyniec 
Bałtowski, zwany przez niektórych „safari”, zwiedzamy z wnętrza amerykańskich 
schoolbusów. Ułatwia to poruszanie się po olbrzymim terenie, jak również bliski i bezpieczny 
kontakt z pięknymi, ale wciąż dzikimi zwierzętami. Podczas podróży turystom towarzyszy 
przewodnik, który przybliża najciekawsze zagadnienia z życia poszczególnych gatunków oraz 
opowiada o panujących wśród stad zwyczajach. To wyjątkowa okazja, by stanąć „oko w oko” 
z rogatym bydłem szkockim, podziwiać dostojne jelenie, muflony i daniele; zobaczyć jak żyją 
alpaki, lamy, strusie, bydło zebu oraz wiele innych fascynujących zwierząt, które u nas żyją  
w warunkach zbliżonych do ich naturalnego środowiska.
Drugą - dolną część Zwierzyńca zwiedzamy spacerując wśród wybiegów dla małych ssaków 
i kolorowego ptactwa. Mieszkają tu tęczowo upierzone papugi, żurawie koroniaste, ibisy, 
ostronosy, szopy pracze, kangury, makaki, guźce i wiele innych. Zwierzyniec Bałtowski to 
idealna okazja do przeprowadzenia terenowej lekcji biologii i geografii. 

Ścianka wspinaczkowa w Bałtowie
Na przepięknie sytuowanej skale przygo-
towaliśmy miejsce dla turystów lubiących 
sportowe wyzwania. Profesjonalnie przy-
gotowana ścianka wspinaczkowa zapewnia 
bezpieczeństwo uprawiania tego ekscytują-
cego sportu. 
Skała: wapienie skaliste i wapienie koralow-
cowe (oksford) bogato urzeźbione, z licz-
nymi dziurami. Wysokość: ok. 10 m.
Lewy Siekacz - ściana południowa:
1. „Pluszak”.
Ściana Zachodnia:
2. „Prosto do nieba”,
3. „Bałtowska klama”,

4. „Allozaury atakują”,
5. „Bałtek story”.
Ściana zachodnia i północna:
6. Amonity i górale.
Prawy Siekacz:
Znajdują się tu 2 stanowiska do wędki, 4 drogi.
Żywe muzeum porcelany w Ćmielowie
W 2005 roku przy Fabryce Porcelany „AS” Ćmielów otwarto nowoczesne Żywe Muzeum 
Porcelany. W atrakcyjny, „żywy” sposób pokazuje ono wielką historię tradycji ceramicznych, 
technologię wyrobu porcelany oraz prezentuje kilkaset przepięknych wyrobów 
porcelanowych. Atrakcją są warsztaty ceramiczne; można tu także wykonać samodzielnie 
swoją figurkę porcelanową. 
Szlak żółwia i dinozaura
Największy atut Szlaku żółwia i dinozaura to urokliwy rejon nadwiślański, w którym słaby 
rozwój przemysłu pozwolił na zachowanie prawie dziewiczego charakteru przyrody. 
Wędrując szlakiem można odpocząć od zgiełku zurbanizowanego świata, znaleźć 

upragnioną ciszę, spokój, nacieszyć oko 
i duszę pięknymi krajobrazami, spotkać 
rzadkie zwierzęta (m.in. żółwia - który 
stał się symbolem szlaku), ptaki i rośliny. 
Składa się on z dwóch odcinków. Pierwszy 
z nich oznakowany jest kolorem niebieskim  
i prowadzi z Janowca do Bałtowa 
(gdzie m.in. odkryto ślady dinozaurów). 
Drugi to zielony szlak pieszy łączący 
Solec nad Wisłą z Lipskiem. Wędrując 
szlakiem można znaleźć wiele ciekawych  
i urokliwych miejsc, takich jak: 
•     rezerwat „Borowiec” (występuje tu ponad 

200 gatunków roślin naczyniowych,  
w tym tak cenne, jak: rosiczka 
okrągłolistna i storczyk szerokolistny), 

•  rezerwat „Raj” (dzięki specyficznemu mikroklimatowi i wapiennemu podłożu porośnięty 
jest roślinnością ciepłolubną tylko tu występującą; ponadto spotkać tu można ponad 300 
gatunków, w tym 180 krajowej populacji orła bielika), 

•  rezerwat „Sadkowice” (malowniczy, urozmaicony obszar porośnięty roślinnością stepową), 
•  rezerwat „Ulów” (obejmuje zalewaną okresowo dolinę Kamiennej i otaczające ją, pocięte 

lessowymi wąwozami malownicze wzgórza),
• rezerwat „Modrzewie” (utworzony na pagórkowatym terenie, pociętym głębokimi 

lessowymi wąwozami o stromych zboczach porośniętych wielogatunkowym lasem; 
niektóre okazy modrzewia polskiego mają nawet 310 lat).

Ośrodek „Gutwin” i park linowy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Na peryferiach miasta i obrzeżach Puszczy Iłżeckiej znajduje się  Ośrodek sportowo-
rekreacyjny „Gutwin”, który stwarza wiele możliwości do czynnego wypoczynku, 
zwłaszcza w czasie wakacji. Dzięki swemu malowniczemu położeniu oraz proponowanym 

Neolityczna kopalnia krzemienia pasiastego
 w Krzemionkach

Spływ tratwami w Bałtowie

Bałtów - Park Jurajski

Żółw błotny - rezerwat Borowiec 
(zdj. Artur Kucharski) Ostrowiec - park linowy

Stara krypa na rzece Krępiance Ostrowiec Świętokrzyski - basen olimpijski na 
Rawszczyźnie

Muzeum porcelany w Ćmielowie

Muzeum porcelany w Ćmielowie

formom spędzania wolnego czasu 
przyciąga liczne grono mieszkańców i 
turystów. Zbiornik wyróżnia wysepka z 
plażą, połączona z brzegiem przez mostki. 
Duży staw ze strzeżonymi kąpieliskami 
oraz wypożyczalnią sprzętu wodnego 
pozwala na kąpiele wodne i słoneczne  
w komfortowych warunkach. Kąpielisko 
strzeżone i wypożyczalnia sprzętu są 
czynne od początku maja do końca 
września, w godz. 10.00 do 18.00.
Przy ośrodku urządzono, cieszący się 
dużą popularnością, park linowy. Jest 

to miejsce, gdzie turysta otrzymuje szansę poczucia się tak, jak rządzący wyobraźnią ludzi 
bohaterowie - Tarzan czy Indiana Jones. Park jest specjalnie przygotowanym miejscem do 
zabaw z użyciem lin. Dwie napowietrzne trasy urządzone są tak, aby mogli z nich skorzystać 
nawet ludzie bez żadnego doświadczenia w tym kierunku, zarówno dzieci, młodzież, jak 
i ludzie starsi. Zapewniają one niezapomniane wrażenia, adrenalinę i zdrowy wysiłek na 
świeżym powietrzu. Łatwiejsza trasa składa się z 13 etapów, natomiast trudniejsza to 17 
różnych przeszkód, m.in. tyrolki, trawers, most birmański, „skok indiański”. Wszystkie 
zasady posługiwania się sprzętem asekuracyjnym przedstawiane są podczas obowiązkowego 
kilkuminutowego szkolenia przed wejściem na wysokość. Po części teoretycznej następuje 
praktyka - każdy uczestnik szkolenia ma okazję sprawdzić swoje umiejętności pod okiem 
fachowca. Park linowy jest czynny od początku maja do końca października, od godz. 10.00 
do 19.00.
Pływalnia „Rawszczyzna” w Ostrowcu Świętokrzyskim z działem odnowy Biologicznej 
i rehabilitacji
„Rawszczyzna” to baza o olimpijskich standardach dostępna dla każdego. Pływalnia 

„Rawszczyzna” jest pierwszą w Polsce 
krytą pływalnią, spełniającą wszystkie 
wymagania FINA 2000 (Federation 
Internationale de Natation Amateur) 
stawiane obiektom służącym organizacji 
międzynarodowych zawodów pływackich. 
Posiada widownię dla ponad 1500 osób 
oraz ruchomy pomost dzielący nieckę 50-
cio metrowego basenu. Basen olimpijski 
jest otwarty dla mieszkańców i turystów -  
z wyjątkiem dni, w których przeprowadzane 
są zawody. W części rekreacyjnej 
znajduje się basen do nauki pływania 
oraz basen rekreacyjny ze sztuczną 

rzeką, gejzerami dennymi oraz biczami wodnymi, zjeżdżalnią płaszczyznową 
i rurową oraz wieloosobowym jacuzzi.  Nowoczesny obiekt w Ostrowcu Świętokrzyskim 
jest areną wielu imprez sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Pływalnia 
„Rawszczyzna” posiada także najnowocześniejszy w regionie dział odnowy biologicznej 
i rehabilitacji, który oferuje m.in.: hydroterapię, kinezyterapię, fizykoterapię, krioterapię, 
światłoterapię, siłownię, saunę. Centrum Zdrowia i Urody cieszy się popularnością zarówno 
wśród pacjentów, wymagających postępowania rehabilitacyjnego, jak również wśród tych, 
którzy dbając o swoją formę, kondycję, czy urodę chcą skorzystać z siłowni, zajęć fitness: 
aquarobiku, aerobiku, gimnastyki odchudzającej, czy też solarium. Oferta obejmuje blisko 
120 rodzajów zabiegów i zajęć. 

•  Pakietowe produkty turystyczne

Kompleks turystyczno-rekreacyjny  
w Bałtowie

1. Zwiedzanie JuraParku Bałtów 
(ścieżka dydaktyczna, Muzeum 
Jurajskie, warsztaty paleontologiczno-
plastyczne, lekcje muzealne, punkty 
pamiątkarskie i gastronomiczne).

2.  Sabathówka - lapidarium (zwiedzanie 
małego kamieniołomu oraz warsztaty 
paleontologiczne).

3. Żydowski Jar - autentyczne tropy 
dinozaurów (zwiedzanie).

4. Zwiedzanie Zwierzyńca Bałtowskiego z przewodnikiem (zwierzyniec górny  
i zwierzyniec dolny).

5.  Spływ tratwami - przystań końcowa znajduje się tuż pod bramą JuraParku.
6.  Park Rozrywki - miejsce przygotowane z myślą o najmłodszych gościach Bałtowa. 

Dmuchańce, eurobungee i basen z kulkami zapewnią doskonałą zabawę każdemu 
dziecku. Symulatory, rodeo i cymbergaj sprawią radość również dorosłym turystom.

7.  Ośrodek jazdy konnej „Kraina koni” (przejażdżki koniem wierzchem, wycieczki 
turystycznym wozem konnym, przejażdżki bryczką).

• Propozycja weekendu na terenie naszego LGD

1.  Krzemionki - Neolityczna Kopalnia Krzemienia (bilet ulgowy - 10 zł, bilet normalny 
- 13 zł). Zwiedzanie  z przewodnikiem trwa ok. 1 godz.

2.  Zwiedzanie JuraParku Bałtów (bilet ulgowy - 12 zł, bilet normalny - 16 zł). Zwiedzanie 
JuraParku z przewodnikiem trwa ok. 1 godz.

3.  Zaginiony świat dinozaurów - odkrycia w Żydowskim Jarze - zwiedzanie wąwozu, 
w którym  odkryto autentyczne tropy 
dinozaurów (bilet ulgowy - 4 zł, bilet 
normalny - 5 zł). Zwiedzanie trwa ok. 
45 min.

4.  Przejazd kolejką bałtowską na 
przystań początkową spływu tratwą 
(cena biletu - 6 zł).

5. Spływ tratwą przełomem rzeki 
Kamiennej(bilet ulgowy - 14 zł, bilet 
normalny - 18 zł). Spływ trwa ok.  
1 godziny.

6. Zwierzyniec Bałtowski (bilet ulgowy 
- 12 zł, bilet normalny - 16 zł). 
Zwiedzanie trwa ok. 1 godziny.

7. Kraina Koni - Ośrodek Jazdy 
Konnej: zwiedzanie stadniny (2 zł/os.), przejażdżki koniem wierzchem (3zł/okrążenie), 
przejażdżki wozem po Bałtowie (6 zł/os.).
8.  Żywe Muzeum Porcelany „AS” Ćmielów (bilet ulgowy - 10 zł, bilet normalny - 15 zł). 

Zwiedzanie  z przewodnikiem trwa ok. 1 godz.
9.  Nocleg w gospodarstwie agroturystycznym na terenie gminy Bałtów - 
      ok. 35 zł/os./dzień.
10. Zabawa sprawnościowa w parku linowym w Ostrowcu (15 zł/godz. za korzystanie 

z całego parku).
11.  Kąpiel w basenie „Rawszczyzna” .

Cena całego pakietu dla osoby dorosłej - ok. 195 zł/os. (w tym dwa noclegi, bez 
wyżywienia).

W zwierzyńcu w Bałtowie zwierzęta 
są na wyciągnięcie ręki




