
• Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” 

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” działa w centralnej części Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” działa w centralnej części Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” działa w centralnej części 
województwa świętokrzyskiego. Obejmuje trzy gminy: Chęciny, Morawica i Sitkówka-województwa świętokrzyskiego. Obejmuje trzy gminy: Chęciny, Morawica i Sitkówka-
Nowiny. Sąsiadując bezpośrednio z miastem Kielce, posiada bardzo dobre połączenie Nowiny. Sąsiadując bezpośrednio z miastem Kielce, posiada bardzo dobre połączenie 
ze stolicą województwa. Przez teren LGD przebiega droga krajowa nr S7 Warszawa - ze stolicą województwa. Przez teren LGD przebiega droga krajowa nr S7 Warszawa - 
Kraków, a także nr 73 Kielce - Tarnów. Na korzystne położenie obszaru wpływa także Kraków, a także nr 73 Kielce - Tarnów. Na korzystne położenie obszaru wpływa także 
przebiegająca tu linia kolejowa nr 8 relacji Warszawa - Kraków.

• „Dlaczego powstaliśmy”… czyli główne cele naszego LGD

Jednym z celów, jakie stawia przed sobą LGD „Perły Czarnej Nidy”, jest wspieranie Jednym z celów, jakie stawia przed sobą LGD „Perły Czarnej Nidy”, jest wspieranie 
rozwoju turystyki w oparciu o specyficzne walory przyrodnicze, kulturowe rozwoju turystyki w oparciu o specyficzne walory przyrodnicze, kulturowe 
i historyczne regionu. Niezwykłe bogactwo rzeźby terenu oraz wyjątkowe zalety i historyczne regionu. Niezwykłe bogactwo rzeźby terenu oraz wyjątkowe zalety i historyczne regionu. Niezwykłe bogactwo rzeźby terenu oraz wyjątkowe zalety 
w zakresie przyrody nieożywionej, olbrzymia różnorodność szaty roślinnej, w zakresie przyrody nieożywionej, olbrzymia różnorodność szaty roślinnej, w zakresie przyrody nieożywionej, olbrzymia różnorodność szaty roślinnej, 
a także wyjątkowe wartości kulturowe czynią z tego regionu jeden z najciekawszych a także wyjątkowe wartości kulturowe czynią z tego regionu jeden z najciekawszych a także wyjątkowe wartości kulturowe czynią z tego regionu jeden z najciekawszych 
w województwie świętokrzyskim. To doskonałe miejsce dla miłośników turystyki w województwie świętokrzyskim. To doskonałe miejsce dla miłośników turystyki w województwie świętokrzyskim. To doskonałe miejsce dla miłośników turystyki 
krajoznawczej. Obejmując swoim obszarem północną, niewielką część Niecki krajoznawczej. Obejmując swoim obszarem północną, niewielką część Niecki krajoznawczej. Obejmując swoim obszarem północną, niewielką część Niecki 
Nidziańskiej, LGD w znacznej mierze zajęta jest przez Chęcińsko-Kielecki Park Nidziańskiej, LGD w znacznej mierze zajęta jest przez Chęcińsko-Kielecki Park Nidziańskiej, LGD w znacznej mierze zajęta jest przez Chęcińsko-Kielecki Park 
Krajobrazowy i jego otulinę. Na terenie Parku znajduje się najpiękniejsza jaskinia Krajobrazowy i jego otulinę. Na terenie Parku znajduje się najpiękniejsza jaskinia Krajobrazowy i jego otulinę. Na terenie Parku znajduje się najpiękniejsza jaskinia 
Europy - jaskinia „Raj” z bogatą szatą naciekową: stalaktytami, stalagnatami Europy - jaskinia „Raj” z bogatą szatą naciekową: stalaktytami, stalagnatami Europy - jaskinia „Raj” z bogatą szatą naciekową: stalaktytami, stalagnatami 
i stalagmitami oraz śladami pobytu człowieka neandertalskiego. Dotychczas nie- i stalagmitami oraz śladami pobytu człowieka neandertalskiego. Dotychczas nie- i stalagmitami oraz śladami pobytu człowieka neandertalskiego. Dotychczas nie- 
zbadaną i tajemniczą pozostaje zaś jaskinia „Piekło”. W parku znajdują się także zbadaną i tajemniczą pozostaje zaś jaskinia „Piekło”. W parku znajdują się także zbadaną i tajemniczą pozostaje zaś jaskinia „Piekło”. W parku znajdują się także 
pozostałości puszcz oraz duże, dobrze zagospodarowane obszary leśne z całym pozostałości puszcz oraz duże, dobrze zagospodarowane obszary leśne z całym 
bogactwem świata roślin i zwierząt. Spotkać można tu jelenie, sarny, daniele, bogactwem świata roślin i zwierząt. Spotkać można tu jelenie, sarny, daniele, 
bażanty, kuropatwy, zające, a także dziki. Największe rzeki na terenie LGD to: bażanty, kuropatwy, zające, a także dziki. Największe rzeki na terenie LGD to: 
Czarna i Biała Nida, a także ich dopływy Morawka i Bobrza, gdzie swoje siedliska Czarna i Biała Nida, a także ich dopływy Morawka i Bobrza, gdzie swoje siedliska Czarna i Biała Nida, a także ich dopływy Morawka i Bobrza, gdzie swoje siedliska 
mają bobry oraz wydry. LGD obejmuje tereny charakteryzujące się rzeźbą skalistych mają bobry oraz wydry. LGD obejmuje tereny charakteryzujące się rzeźbą skalistych 
pasm i rozdzielających je dolin. Park krajobrazowy został utworzony na obszarze, pasm i rozdzielających je dolin. Park krajobrazowy został utworzony na obszarze, pasm i rozdzielających je dolin. Park krajobrazowy został utworzony na obszarze, 
który w przeszłości podlegał intensywnej eksploatacji surowców skalnych, co który w przeszłości podlegał intensywnej eksploatacji surowców skalnych, co który w przeszłości podlegał intensywnej eksploatacji surowców skalnych, co 
w znacznym stopniu przyczyniło się do odsłonięcia wyjątkowych walorów przyrody w znacznym stopniu przyczyniło się do odsłonięcia wyjątkowych walorów przyrody w znacznym stopniu przyczyniło się do odsłonięcia wyjątkowych walorów przyrody 
nieożywionej. Jest to jedyne miejsce w Europie, gdzie na tak małej powierzchni nieożywionej. Jest to jedyne miejsce w Europie, gdzie na tak małej powierzchni nieożywionej. Jest to jedyne miejsce w Europie, gdzie na tak małej powierzchni 
występują skały wszystkich epok geologicznych. Park nazywany jest w związku występują skały wszystkich epok geologicznych. Park nazywany jest w związku 
z tym „rajem” dla geologów. Doskonałe warunki miłośnicy letniego wypoczynku z tym „rajem” dla geologów. Doskonałe warunki miłośnicy letniego wypoczynku 
nad wodą spotkają w Lipowicy i Bolminie, gdzie znajdują się największe akweny nad wodą spotkają w Lipowicy i Bolminie, gdzie znajdują się największe akweny 
wodne. Liczne obiekty sakralne, w tym Kalwaria Świętokrzyska, to jedne wodne. Liczne obiekty sakralne, w tym Kalwaria Świętokrzyska, to jedne 
z ważniejszych elementów turystyki religijnej i pielgrzymkowej w regionie. Według 
wierzeń, powstałych wraz z pierwszą, renesansową Kalwarią - odwiedzenie jej daje 
odpuszczenie grzechów. Gospodarstwa agroturystyczne oferują turystykę wiejską; odpuszczenie grzechów. Gospodarstwa agroturystyczne oferują turystykę wiejską; 
domową atmosferę, wspólne posiłki z gospodarzami, bezpośredni kontakt z naturą domową atmosferę, wspólne posiłki z gospodarzami, bezpośredni kontakt z naturą 
oraz różne formy rekreacji np. uczestnictwo w wiejskich imprezach. Tego, jak kiedyś oraz różne formy rekreacji np. uczestnictwo w wiejskich imprezach. Tego, jak kiedyś 
żyło się na polskiej wsi, możemy dowiedzieć się odwiedzając Park Etnograficzny żyło się na polskiej wsi, możemy dowiedzieć się odwiedzając Park Etnograficzny 
w Tokarni. Liczne szlaki turystyczne - piesze i rowerowe, ścieżki przyrodnicze, w Tokarni. Liczne szlaki turystyczne - piesze i rowerowe, ścieżki przyrodnicze, 
a także kompleks sportowo-rekreacyjny, korty tenisowe oraz dwie pływalnie do a także kompleks sportowo-rekreacyjny, korty tenisowe oraz dwie pływalnie do 
wyboru zadowolą miłośników aktywnego wypoczynku.wyboru zadowolą miłośników aktywnego wypoczynku.

CHĘCINY•MORAWICA•SITKÓWKA-NOWINY

Zamek królewski w Chęcinach (foto M. Mazur)
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• Informacje praktyczne• Informacje praktyczne

Informacja TurystycznaInformacja Turystyczna
zlokalizowany w pomieszczeniu Urzędu Gminy w Nowinachzlokalizowany w pomieszczeniu Urzędu Gminy w Nowinach
ul. Białe Zagłębie 25 (pokój nr 11 na parterze) ul. Białe Zagłębie 25 (pokój nr 11 na parterze) 
czynny: od poniedziałeku do piątku w godzinach 9.00-15.00 czynny: od poniedziałeku do piątku w godzinach 9.00-15.00 
tel. 041 347 50 53

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”
MorawicaMorawica
ul. Kielecka  38, 26-026 Morawica ul. Kielecka  38, 26-026 Morawica 
tel. 041 311 46 91 wew. 238
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

Zamek królewski w ChęcinachZamek królewski w Chęcinach
tel. 041 315 10 06, 0 602 503 473 tel. 041 315 10 06, 0 602 503 473 
www.checiny.pl 
czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 9.00-18.00czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 9.00-18.00

Jaskinia Raj w ChęcinachJaskinia Raj w Chęcinach
tel./fax  041 346 55 18 tel./fax  041 346 55 18 
www.jaskiniaraj.pl www.jaskiniaraj.pl 
czynne od wtorku do niedzieli w godzinach: 10.00-17.00czynne od wtorku do niedzieli w godzinach: 10.00-17.00czynne od wtorku do niedzieli w godzinach: 10.00-17.00

Skansen w Tokarni
Tokarnia 303 k. Chęcin Tokarnia 303 k. Chęcin 
tel. 041 315 41 71 tel. 041 315 41 71 
www.mwk.com.pl www.mwk.com.pl 
czynne od wtorku do niedzieli w godzinach: 9.00-15.00czynne od wtorku do niedzieli w godzinach: 9.00-15.00

Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego w MiedzianceMuzealna Izba Górnictwa Kruszcowego w Miedziance
tel. 041 313 60 76, 0 504 154 272 tel. 041 313 60 76, 0 504 154 272 
www.miedzianka.pl www.miedzianka.pl 
czynne od poniedziałku do soboty w godzinach: 11.00-17.00czynne od poniedziałku do soboty w godzinach: 11.00-17.00

Kryta pływalnia KoralKryta pływalnia Koral
Morawica, ul. Szkolna 6
tel. 041 311 47 02
www.morawica.pl 
czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 6.00-22.00czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 6.00-22.00

Ośrodek Tradycji Garncarstwa w ChałupkachOśrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach
ul. Garncarska 5, 26-026 Morawicaul. Garncarska 5, 26-026 Morawica
tel. 041 311 87 02, 0 606 109 980 tel. 041 311 87 02, 0 606 109 980 
www.morawica.pl 
czynne od wtorku do niedzieli w godzinach: 10.00-16.00czynne od wtorku do niedzieli w godzinach: 10.00-16.00

Kryta pływalnia Perła w Sitkówce-NowinachKryta pływalnia Perła w Sitkówce-Nowinach
Nowiny, ul. Kubusia PuchatkaNowiny, ul. Kubusia Puchatka
tel. 041 346 52 60,  041 345 96 50, fax  041 346 52 70 tel. 041 346 52 60,  041 345 96 50, fax  041 346 52 70 
www.perla.maximum.pl www.perla.maximum.pl 
czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 6.00-22.00czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 6.00-22.00

LOKALNA GRUPA
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Jaskinia „Raj” - jeden z siedmiu cudów polskiej natury 
(w plebiscycie „Rzeczpospolitej”)

 - jeden z siedmiu cudów polskiej natury 
(w plebiscycie „Rzeczpospolitej”)

 - jeden z siedmiu cudów polskiej natury 

Zamek królewski w Chęcinach

Stare królewskie miasteczko Chęciny z klasztorami, kościołami, 
synagogą (będącą pozostałością po chęcińskim sztetl)

 Chęciny z klasztorami, kościołami, 
synagogą (będącą pozostałością po chęcińskim sztetl)

 Chęciny z klasztorami, kościołami, 

Skansen - muzeum wsi kieleckiej w Tokarni

Kryta pływalnia „Perła” w Nowinach

Kryta pływalnia „Koral” w Morawicy

Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach 

Rezerwat przyrody „Góra Miedzianka”Rezerwat przyrody „Góra Miedzianka”Rezerwat przyrody

Muzealna Izba 
Górnictwa Kruszcowego

w Miedziance poświęcona dziejom 
Górnictwa Kruszcowego

w Miedziance poświęcona dziejom 
Górnictwa Kruszcowego

górnictwa i hutnictwa 
w Miedziance poświęcona dziejom 

górnictwa i hutnictwa 
w Miedziance poświęcona dziejom 

regionu chęcińskiego
górnictwa i hutnictwa 
regionu chęcińskiego
górnictwa i hutnictwa 

czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 6.00-22.00czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 6.00-22.00
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Góra Zelejowa

Zamek królewski w Chęcinach (foto M. Mazur)



• Nasze atrakcje

Zamek królewski w Chęcinach - 
pochodzi z przełomu XIII i XIV wieku. 
W czasach panowania Władysława 
Łokietka odbywały się tu zjazdy 
rycerstwa. Stąd wyruszono pod Płowce, 
gdzie doszło do nierozstrzygniętej bitwy 
z Krzyżakami. Tu przechowywano 
skarbiec archidiecezji gnieźnieńskiej  
w czasie wojny z Krzyżakami, a później 
skarbiec koronny. Jak mówią okoliczni 
mieszkańcy, o północy na murach 
zamku pojawia się „biała dama” - postać 

królowej Bony, która przechadza się z pochodnią. 
Muzealna izba górnictwa kruszcowego w Miedziance - poświęcona dziejom górnictwa 
i hutnictwa regionu chęcińskiego. W muzeum można dowiedzieć się m.in. jak ciężka  
i niebezpieczna była praca średniowiecznych górników, jakich prymitywnych narzędzi używali, 
jakie rudy wydobywano w dolinie Chęcińskiej i jak one powstały.
Synagoga w Chęcinach - została zbudowana po 1638 roku, dzięki przywilejowi króla 
Władysława IV Wazy, który zezwolił  Żydom na wybudowanie dwuizbowego domu modlitwy. 
Niemczówka w Chęcinach - kamienica w stylu renesansowym, w zabudowie szeregowej, 
z obszerną sienią przejazdową. Należała do Walentego i Anny z Niemców Wrześniów. Została 
wybudowana w 1570 roku. Dawniej była karczmą. 
Klasztor ss. bernardynek w Chęcinach - to, co najbardziej urzeka w klasztornym kościele, to 
przebogaty barokowy wystrój ołtarzy, rzeźby i malarstwo. Pozwolenie na utworzenie klasztoru 
uzyskała w 1643 roku Klara Grędoszewska. Klaryski nie miały początkowo swego miejsca 
modlitw i dopiero w 1673 roku otrzymały kościółek św. Marii Magdaleny.
Klasztor oo. franciszkanów w Chęcinach - ufundowany przez Kazimierza Wielkiego 
w 1368 roku. Po 1605 roku starosta S. Branicki rozbudował budynki klasztorne nadając 

im dzisiejszy wygląd. Kościół był od 
początku murowany z kamienia w stylu 
gotyckim. Po kasacie w 1864 roku klasztor 
przekształcono w więzienie, a po 1970  
budynki klasztorne wraz z kościołem 
oddano na cele turystyczne. Obecnie 
cały kompleks budynków jest znowu  
w posiadaniu ojców franciszkanów . 
Kościół św. Bartłomieja w Chęcinach 
- kościół został wzniesiony w I poł. 
XIV wieku prawdopodobnie przez 
Władysława Łokietka. Jego budowę 
ukończył Kazimierz Wielki ok. 1350 
roku. Kościół ma charakter gotycki. Przy 
prezbiterium znajduje się renesansowa 

kaplica rodziny Fodygów wzniesiona w 1614 roku. W jej krypcie spoczywają zwłoki mistrza 
budowlanego, gwarka i wójta chęcińskiego Kacpra i jego żony Zuzanny z Grodzianowic.  
Skansen w Tokarni – to wyjątkowe miejsce, które przenosi nas w dawne czasy. Domy 
i zabudowania tworzą małe wioski, a walory przyrodnicze sprawiają, że jest to idealne miejsce 
do wypoczynku.
Jaskinia Raj - znana jest w całej Polsce ze swej charakterystycznej szaty naciekowej. Jaskinia 
Raj w 2008 roku zwyciężyła w plebiscycie dziennika „Rzeczpospolita”  na siedem cudów 
polskiej natury. 
Góra Zelejowa - to rezerwat przyrody nieożywionej i leśny o powierzchni 67 ha. Zelejowa, 
położona 2 km na północ od Chęcin, wznosi się na 372 m.n.p.m. Jej stoki porasta las,  
a miejscami na polanach dominują murawy kwietne z roślinnością kserotermiczną. Rezerwat 
posiada wybitne walory krajoznawcze i widokowe.
Rezerwat Milechowy - powstał w 1978 roku. Teren rezerwatu (133 ha) obejmuje dwa 
zalesione grzbiety górskie - Górę Milechowską oraz Górę Brodową, rozdzielone głębokim 

wąwozem skalnym.
Jaskinia Piekło - położona na 
północno-zachodnim stoku Góry 
Żakowej w Paśmie Zelejowskim. 
Długość jej korytarzy to 57 m. Prowadzą 
do niej 4 wejścia. Główny otwór jaskini 
prowadzi do obszernego poziomego 
korytarza. W jaskini znajduje schronienie 
wiele gatunków nietoperzy. Zimują one  
w wąskich i raczej niedostępnych kory-
tarzach. 
Ośrodek tradycji garncarstwa 
w Chałupkach - powstał w celu 
zachowania i kultywowania kultury 
ludowej. Tradycje garncarstwa w Chału-

pkach sięgają połowy XVI wieku. Niewątpliwą atrakcję stanowi piękna wystawa 
garnków, donic, dzbanów, kropielnic i figur glinianych, a także możliwość poznania 
przebiegu  procesu produkcyjnego (chętni sami mogą spróbować swoich sił)  
i autentyczny warsztat garncarski  z dwukomorowym piecem do wypalania naczyń. 
Każdego roku tradycje garncarskie promuje impreza pod nazwą „Chałupkowe 
garncynki”.
Pływalnia Koral w Morawicy - uznana za najnowocześniejszą 
w Polsce. Posiada dwie niecki wykonane ze stali nierdzewnej: jedna 
- sportowa, długości 25 metrów, druga - rekreacyjna, ze specjalnie 
zamontowanymi biczami i masażami wodnymi. Inne atrakcje to: zjeżdżalnia  
o długości 60 metrów, kompleks odnowy biologicznej, sauna, solarium oraz  salon 
aromaterapii.
Kalwaria Świętokrzyska - miejsce kultu religijnego, które znakomicie 
wkomponowuje się we wzgórze kościelne, na którym znajdują się także ruiny 
zabytkowej kaplicy Oraczewskich. 
Kompleks wypoczynkowy Leśne Zacisze - teren rekreacyjny o powierzchni 

23 ha ze stadniną koni, stawami rybnymi, 
placem zabaw, chatą grillową oraz 
zwierzyńcem, gdzie można zobaczyć: 
daniele, osły, kozy miniaturowe, owce 
wrzosówki, dziki, owce grzywiaste, 
strusie afrykańskie, strusie nandu, lamy, 
muflony, kangura, kucyki pony i kozy,  
a także wiele egzotycznych ptaków. 
Kościół w Lisowie - pierwsze 
wzmianki o parafii w Lisowie pochodzą  
z 1119 roku. Najcenniejszą i naj-
piękniejszą częścią kościoła jest 
kaplica Krasińskich zbudowana na 
początku XVII wieku. Podziemia 
kościoła są miejscem spoczynku 

członków rodu Krasińskich, będących przodkami „po kądzieli” dynastii władców 
Włoch. Franciszka Krasińska była babką Emanuela I,  który zjednoczył Włochy  
i zapoczątkował  panowanie dynastii sabaudzkiej. 
Kościół w Brzezinach - zbudowany w roku 1646, wznosi się na wzgórzu górującym 
nad wsią. Mimo, iż powstał w okresie panującego niemal powszechnie baroku, nosi 
stylistyczne cechy późnego renesansu. W kościele znajdują się dary od Ojca Świętego 
Jana Pawła II.
Rezerwat przyrody Radomice - obejmuje fragment płaskiej, podmokłej 
doliny rzecznej. Zachowany został tu fragment lasu z cisem i gatunkami roślin 
charakterystycznych dla Gór Świętokrzyskich. Naturalne skupienie cisa przybiera tu 
zarówno krzewiaste, jak i drzewiaste formy i jest największym takim stanowiskiem na 
obszarze całej Wyżyny Małopolskiej. 
Ścieżka przyrodniczo-leśna w Bilczy - to pętla o długości 1,5 km. Wędrówka 
po niej stwarza okazję poznania pięknych i niezwykłych zakątków przyrody, zaś 

usytuowane na trasie przystanki 
pomagają zrozumieć, poznać i poko-
chać środowisko, w którym żyjemy. 
Kryta pływalnia „Perła” w Nowi-
nach - spełnia funkcje rekreacyjne 
i wypoczynkowe. Wyposażona jest 
w basen dla dorosłych i młodzieży; 
posiada  podwodne masaże, dzikie 
źródła i wodospady oraz drugi basen  
z małą zjeżdżalnią dla dzieci i efektowną 
kaskadą. Największą atrakcją  jest kręta 
zjazdowa rura o długości 93 m, która 
cieszy się dużą popularnością wśród 
turystów i odwiedzających. W maju na 
basenie Perła odbywa się unikatowa 

i bardzo widowiskowa impreza sportowo-rekreacyjna - Ogólnopolski turniej 
szachów wodnych.
Kompleks sportowo-rekreacyjny w Nowinach - zlokalizowany jest obok basenu 
Perła, a w jego skład wchodzą trzy pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej, dwa 
boiska do piłki plażowej, bieżnia, hala sportowa oraz profesjonalny skate-park. 
W kompleks wkomponowany jest plac festynowy ze sceną, gdzie odbywają się 
liczne imprezy kulturalne, takie jak:  czerwcowy Piknik geologiczny „Płukanie złota  
w Nowinach” i Międzynarodowe skoki spadochronowe „Para-Rura” w sierpniu.
Dolina Bobrzy - najpiękniejszy fragment doliny znajduje się na odcinku od Słowika 
do Trzcianek. Obszar ten w latach 20. i 30. XX wieku był ulubionym letniskiem 
dla mieszkańców Kielc. Wypoczywali tu lekarze, adwokaci, artyści i przedsiębiorcy,  
a świadectwem tego okresu są zachowane liczne wille i domki letniskowe w Słowiku, 
Zagrodach i Trzciankach. Wzdłuż leniwie meandrującej Bobrzy wyznaczono 
trasę przyrodniczej ścieżki dydaktycznej Klubu 4H, którą wędrując można 
zobaczyć przepiękne starorzecza Bobrzy, ciekawą roślinność nadrzeczną, dawne 
domki letniskowe, pozostałości młynów wodnych oraz inne miejsca stanowiące 

natchnienie na plenerach malarskich  
i fotograficznych.
Góra Berberysówka 279 m.n.p.m. 
- położona jest we wschodniej części  
Pasma Bolechowickiego i stanowi 
doskonały punkt widokowy na 
Chęciny, z górującym nad miastem 
zamkiem gotyckim. Na szczycie 
znajdują się interesujące zespoły 
roślinności kserotermicznej oraz 
powierzchniowe ślady działalności 
górniczej związane z historycznym 
górnictwem kruszcowym rud ołowiu. 
Po stronie wschodniej wzniesienia 
znajduje się nieczynny kamieniołom 

Zgórsko, który jest przepięknym obiektem krajobrazowym. Miejsca te można 
odwiedzić wędrując z Nowin przyrodniczą ścieżką dydaktyczną Klubu 4H.
Pasmo Zgórskie z górą Patrol 388 m n.p.m.  -  położone jest w północnej 
części gminy Sitkówka-Nowiny, a Patrol jest najwyższym wzniesieniem na terenie 
LGD „Perły Czarnej Nidy”. Obszar ten idealnie nadaje się do uprawiania turystyki  
pieszej, rowerowej oraz do celów edukacji przyrodniczej dla wycieczek szkolnych. 
Przez teren ten przebiegają liczne szlaki turystyczne piesze i rowerowe oraz 
geologiczna ścieżka dydaktyczna. Wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe 
sprzyjają rozwojowi lokalnych imprez turystycznych, jak Jesienny rajd gminny oraz 
wycieczki przyrodnicze. 

Jaskinia Raj

Jaskinia Piekło

Pływalnia Koral w Morawicy

Pływalnia „Perła” - ogólnopolski turniej szachów 
wodnych

Kościół w Brzezinach

Kompleks sportowo-rekreacyjny 
w Nowinach

Góra Zelejowa

Kościół w Lisowie - kaplica Krasińskich

Rzeka Bobrza w zimowej szacie

• Propozycja weekendu

Propozycja weekendu dla grupy 20 
osobowej - koszt za osobę: 190 zł
Piątek 
• zakwaterowanie  w szkolnym schro-

nisku młodzieżowym VENTUS  
w Nowinach,

• zwiedzanie fragmentu ścieżki 
przyrodniczej w dolinie Bobrzy  lub 
kąpiel na basenie PERŁA,

• kolacja (VENTUS)
• nocleg w schronisku.
Sobota
• śniadanie w schronisku, 
• zwiedzanie jaskini Raj,

• zwiedzanie zabytków Chęcin (klasztor franciszkanów, klasztor bernardynek, 
Niemczówka, synagoga, kościół pw. św. Bartłomieja, zamek królewski),

• obiad w Chęcinach („Zajazd Pod Srebrną Górą”),
• zwiedzanie Parku Etnograficznego w Tokarni lub przejazd do Miedzianki  

i zwiedzanie    Muzealnej izby górnictwa kruszcowego,
• kolacja w schronisku,
• kąpiel w basenie Perła i ognisko przy schronisku.
Niedziela
• śniadanie w schronisku i wykwaterowanie do godz. 10,
• przejazd do Morawicy; po drodze zwiedzenie zabytkowego kościoła  

w Brzezinach,
• zwiedzanie Kalwarii Świętokrzyskiej i zabytkowej kaplicy Oraczewskich  

w Morawicy,
• obiad w restauracji „Eliot” w Brudzowie,
• zwiedzanie Ośrodka tradycji garncarstwa w Chałupkach połączone  

z warsztatami,
• odwiedzenie gospodarstwa agroturystycznego „Leśne Zacisze” i zwiedzanie 

zwierzyńca,
• relaks  w krytej pływalni  Koral w Morawicy,

• kolacja w restauracji obok pływalni.

Propozycja weekendu - turystyka 
aktywna dla osób indywidualnych - 
koszt za osobę: 240 zł
Piątek
• przyjazd do Chęcin i rezerwacja 

noclegu w „Zajeździe pod Srebrną 
Górą”,

• spacer uliczkami Chęcin i zwiedzanie 
kościóła św. Bartłomieja, synagogi  
Niemczówka, klasztoru ss. ber-
nardynek oraz klasztoru oo. fran-
ciszkanów,

• kolacja w Chęcinach w „Restauracji 
pod Zamkiem”.

Sobota
• śniadanie w Chęcinach („Zajazd pod Srebrną Górą”),
• wycieczka do Muzealnej izby górnictwa kruszcowego w Miedziance,
• zwiedzanie zamku królewskiego w Chęcinach,
• obiad w Nowinach (motel „Nowiny”) ,
• zwiedzanie doliny Bobrzy (Trzcianki - dawna miejscowość letniskowa, 

zachowane drewniane wille z lat 30-tych XXwieku),
• relaks w basenie „Perła”,
• nocleg i kolacja w motelu „Nowiny”.
Niedziela
• śniadanie w Nowinach( „motel Nowiny”),
• przejazd do skansenu w Tokarni,
• wyprawa do Ośrodka tradycji garncarstwa w Chałupkach,
• obiad w  restauracji „Eliot” w  Brudzowie,
• wyprawa do zwierzyńca znajdującego się w gospodarstwie „Leśne Zacisze” lub 

relaks na pływalni Koral.

Propozycja weekendu: turystyka 
wiejska - koszt za osobę: 180 zł
Piątek
• przyjazd i zakwaterowanie w gos-

podarstwie agroturystycznym 
„Podlipie” w Ostrowie,

• Wizyta w „Ptasim azylu” - 
Ośrodku pomocy dzikim zwie-
rzętom,

• kolacja z tradycyjnego jadła  
i pogawędka z gospodarzami,

• spacer brzegiem Czarnej Nidy.
Sobota 
• śniadanie w gospodarstwie 

„Podlipie” w Ostrowie,
• przyjazd i zakwaterowanie w gospodarstwie Leśne Zacisze,
• spacer po gospodarstwie i zwiedzanie zwierzyńca,
• obiad w gospodarstwie Leśne Zacisze,
• wyjazd do Ośrodka tradycji garncarstwa w Chałupkach - zwiedzenie wystawy 

muzealnej, poznanie procesu wyrobu naczyń z gliny (chętni mogą spróbować 
swoich sił w warsztatach garncarskich),

• zwiedzanie Kalwarii Świętokrzyskiej i zabytkowej kaplicy Oraczewskich  
w Morawicy,

• kolacja w formie grila zorganizowana w chacie gilowej i nocleg w Leśnym 
Zaciszu.

Niedziela
• śniadanie w gospodarstwie „Leśne Zacisze”,
• wyjazd do skansenu w Tokarni - poznanie tradycji i kultury wsi świętokrzyskiej 

z XVIII i XIX wieku,
• przejazd do Chęcin i zwiedzanie zamku gotyckiego,
• obiad w hotelu Magnolia w Zgórsku,
• rekreacja na basenie Perła w Nowinach.

• Produkty lokalne

Specyficznym i niepowtarzalnym 
produktem, powstającym na terenie 
LGD „Perły Czrnej Nidy”, są 
naczynia i figurki z gliny wyrabiane  
w Chałupkach. Umiejętności 
toczenia produktów z gliny 
przekazywano z pokolenia na 
pokolenie i tak dotrwały one do 
naszych czasów. Kiedyś wyrabiano 
przede wszystkim naczynia przydatne 
w gospodarstwie domowym: 
garnki, dzbanki, słoje, dwojaki, 

trojaki, miski, donice na kapustę i barszcz, rynienki na trzech nogach do 
smażenia słoniny; rzadziej zaś flaszki na wodę, czarki na jajka do święconego, 
formy na babki przy okazji Wielkanocy czy donice do ucierania maku  
w okresie Bożego Narodzenia, a z  wyrobów figuralnych - figurki kultowe, 
kapliczki, sceny z życia świętych i postaci historycznych, sceny obyczajowe  
z życia wsi, a także zabawki. Dziś na wystawie w Ośrodku tradycji garncarstwa 
podziwiać możemy wyroby użytkowe wykonane przez mistrzów garncarskich  
z rodzin: Armańskich, Głuszków, Sowińskich, Możdżyńskich, Kuchnów 
i Wojsów. Wspaniałe dzieła ceramiki figuralnej reprezentują prace Stefana 
Sowińskiego, Elżbiety Klimczak, Feliksy Armańskiej i Moniki Klimczak. 

Zamek królewski w Chęcinach (fot. M. Mazur)




