
• Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego

W skład Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego wchodzą W skład Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego wchodzą 

następujące gminy: Opatów, Ożarów, Wojciechowice, Tarłów, następujące gminy: Opatów, Ożarów, Wojciechowice, Tarłów, 

Iwaniska. Obszar ten jest niezwykle różnorodny i malowniczy. Iwaniska. Obszar ten jest niezwykle różnorodny i malowniczy. 

Oryginalnym walorem przyrodniczym i estetycznym powiatu 

jest urozmaicona rzeźba terenu - łagodnie pofałdowane wzgórza jest urozmaicona rzeźba terenu - łagodnie pofałdowane wzgórza 

poprzecinane licznymi wąwozami. Charakterystyczną cechą dla poprzecinane licznymi wąwozami. Charakterystyczną cechą dla 

tego terenu jest  pokrywa lessowa, dzięki której powstała urodzajna tego terenu jest  pokrywa lessowa, dzięki której powstała urodzajna tego terenu jest  pokrywa lessowa, dzięki której powstała urodzajna 

Wyżyna  Opatowska i Sandomierska.Wyżyna  Opatowska i Sandomierska.

• „Dlaczego powstaliśmy”... czyli główne cele naszego LGD• „Dlaczego powstaliśmy”... czyli główne cele naszego LGD

Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego powstała, aby Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego powstała, aby Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego powstała, aby 

wspomóc rozwój obszarów wiejskich. Jej zadaniem jest promocja wspomóc rozwój obszarów wiejskich. Jej zadaniem jest promocja 

środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-

kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzacja i rozwój kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzacja i rozwój 

wyrobów regionalnych. LGD Powiatu Opatowskiego powstała wyrobów regionalnych. LGD Powiatu Opatowskiego powstała wyrobów regionalnych. LGD Powiatu Opatowskiego powstała 

również w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu, również w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu, również w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu, 

tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, aktywizacji społecznej tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, aktywizacji społecznej 

mieszkańców.
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Zamek Krzyżtopór w Ujeździe

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

• Informacje praktyczne• Informacje praktyczne

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 
w Opatowiew Opatowie
Plac Obrońców Pokoju 18Plac Obrońców Pokoju 18
27-500 Opatów
tel. 015 868 27 78tel. 015 868 27 78

Podziemna trasa turystyczna w Opatowie Podziemna trasa turystyczna w Opatowie 
W sezonie turystycznym: 
pon. - sob. w godz. 9.00 - 17.00; 
niedz. 11.00 - 17.00niedz. 11.00 - 17.00
W okresie posezonowym: W okresie posezonowym: 
pon. - sob. w godz. 9.00 - 15.00; pon. - sob. w godz. 9.00 - 15.00; 
niedz. 11.00 - 15.00

Gospodarstwo agroturystyczne Sławomir i Edyta ZającGospodarstwo agroturystyczne Sławomir i Edyta Zając
Haliszka 16b
27-570 Iwaniska 27-570 Iwaniska 
tel. 015 860 10 30tel. 015 860 10 30

Gospodarstwo agroturystyczne „Sielska dolina” Gospodarstwo agroturystyczne „Sielska dolina” 
Halina i Czesław SawiccyHalina i Czesław Sawiccy
Nowe 35Nowe 35
27-530 Ożarów27-530 Ożarów
tel. 502 312 267, 015 824 38 73 tel. 502 312 267, 015 824 38 73 

Gospodarstwo agroturystyczne „Podzamcze” Gospodarstwo agroturystyczne „Podzamcze” 
Ewa i Wojciech Nogaj Ewa i Wojciech Nogaj 
Haliszka 19 
27-570 Iwaniska27-570 Iwaniska
tel. 015 860 16 53, 0 502 731 033tel. 015 860 16 53, 0 502 731 033

Restauracja Ziemiańska
ul. Kopernika 3c
Opatów

Restauracja Żmigród
Plac Obrońców Pokoju 25
Opatów

Zajazd ŚwiętokrzyskiZajazd Świętokrzyski
Jałowęsy - 7 km od Opatowa na trasie Opatów - KielceJałowęsy - 7 km od Opatowa na trasie Opatów - Kielce LOKALNA GRUPA
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Kulig - oferta gospodarstw agroturystycznych

Zamek Krzyżtopór w Ujeździe to unikatowa, wczesnobarokowa  w Ujeździe to unikatowa, wczesnobarokowa Zamek Krzyżtopór w Ujeździe to unikatowa, wczesnobarokowa Zamek Krzyżtopór
budowla typu palazzio in fortezza wzniesiona w latach 1627-1644 przez budowla typu palazzio in fortezza wzniesiona w latach 1627-1644 przez 
Krzysztofa Ossolińskiego, według projektu W. Senesa. Krzysztofa Ossolińskiego, według projektu W. Senesa. 

Kolegiata pw. św. Marcina to romańska świątynia powstała ok. 1150 pw. św. Marcina to romańska świątynia powstała ok. 1150 pw. św. Marcina to romańska świątynia powstała ok. 1150 pw. św. Marcina to romańska świątynia powstała ok. 1150 
roku. Znajduje się w niej wyjątkowa płaskorzeźba zwana Lamentem roku. Znajduje się w niej wyjątkowa płaskorzeźba zwana Lamentem roku. Znajduje się w niej wyjątkowa płaskorzeźba zwana Lamentem 
Opatowskim, przedstawiająca 41 osób rozpaczających na wieść o śmierci Opatowskim, przedstawiająca 41 osób rozpaczających na wieść o śmierci Opatowskim, przedstawiająca 41 osób rozpaczających na wieść o śmierci 
kanclerza koronnego Krzysztofa Szydłowieckiegokanclerza koronnego Krzysztofa Szydłowieckiegokanclerza koronnego Krzysztofa Szydłowieckiego

Słupia NadbrzeżnaSłupia Nadbrzeżna - urokliwa miejscowość położona na wiślanej  - urokliwa miejscowość położona na wiślanej 
skarpie, której uroki docenili filmowcy - nakręcono tu film „Gniazdo” skarpie, której uroki docenili filmowcy - nakręcono tu film „Gniazdo” 
opowiadający o czasach Mieszka I. Miejscowość znana jest również opowiadający o czasach Mieszka I. Miejscowość znana jest również 
z występowania tu lokalnego gatunku wiśni zwanej słupską, słupianką lub z występowania tu lokalnego gatunku wiśni zwanej słupską, słupianką lub 
nadwiślanką.
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MAPA ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH  - 
LGD POWIATU OPATOWSKIEGO



Po południu zapraszamy do 
zwiedzania zamku Krzyżtopór (bilet 
normalny - 6zł, dzieci poniżej 6 r. ż. 
wchodzą za darmo). Gospodarstwo 
„Podzamcze” proponuje na wieczór 
przejażdżki konne, jazdę bryczką lub 
wiejskim wozem.
Wszystkie posiłki przygotuje gospo-
darstwo agroturystyczne.
Niedziela
w tym dniu proponujemy samocho-
dową wycieczkę do malowniczego 
Opatowa. Tam należy zobaczyć ko-
legiatę św. Marcina z tzw. Lamentem 
opatowskim, założenia obronne, 
czyli bramę warszawską, rynek miej-

ski oraz podziemną trasę turystyczną.
Na obiad najlepiej udać się do restauracji „Żmigród” mieszczącej się przy opatow-
skim rynku. Można tam zjeść dania polskie i staropolskie. W drodze powrotnej 
warto zobaczyć basztę w Tudorowie. 
Propozycja II
Zakwaterowanie: „Sielska dolina”- gospodarstwo agroturystyczne Państwa Sawic-
kich (patrz: informacje praktyczne).

Sobota:
w sobotę proponujemy naukę wyplatania koszyków wiklinowych lub uczestnic-
two w uboju zwierząt gospodarczych, domowym wyrobie wędlin oraz zbieraniu 
i przerobie runa leśnego. Można też udać się, pod opieką gospodarzy lub samo-
dzielnie, na przejażdżkę konną po okolicy - gospodarstwo znajduje się na skraju 
wsi, w zaciszu lasów porastających okoliczne wzgórza, z których roztacza się prze-
piękna panorama Wisły. 
Niedziela- propozycja I
Proponujemy wycieczkę samochodową do Słupi Nadbrzeżnej, Tarłowa, Brzozo-
wej i Glinian. Po kolei zwiedzamy: piękne okolice Słupi Nadbrzeżnej, skąd po-
dziwiany panoramę Wisły,  Tarłów - a w nim kościół i ruiny synagogi, dworek  

w Brzozowej (obecnie budynek 
szkoły) oraz Gliniany, a w nich prze-
piękny drewniany kościółek.
Niedziela  - propozycja II
Podczas niedzielnego wypoczyn-
ku gospodarze na życzenie go-
ści organizują - latem: spływy ka-
jakami (Wisłą do Solca lub Ka-
zimierza Dolnego), wycieczki  
i wypady - piesze, rowerowe i samo-
chodowe, przejażdżki konne w sio-
dle, możliwość wędkowania, przyję-
cia okolicznościowe; zimą zaś: kuligi  
z pochodniami, zjazdy narciarskie  
i saneczkami, ogniska.
Wyżywienie podczas całego poby-
tu weekendowego przygotowuje 

gospodarstwo agroturystyczne. Pobyt weekendowy dla jednej osoby obejmujący  
2 noclegi, wyżywienie, opłaty za atrakcje turystyczne oraz zajęcia w gospodar-
stwach agroturystycznych wynosi 300 złotych.

• Produkty lokalne
- Ekspozycja obrazów, grafik i pasteli artystów opatowskich, które można kupić  
u Państwa Teodory Pawełko-Kwiatkowskiej i Stanisława Kwiatkowskiego,  
ul. 1 Maja 35, tel. 015 868 24 76,
- wiśnia ze Słupi Nadbrzeżnej - zwana Nadwiślanką, jest lokalnym typem wiśni 
sokowej, znanej również pod nazwą słupska, słupianka lub słupiec - od nazwy 
miejscowości Słupia Nadbrzeżna, w której po raz pierwszy na początku XX wieku 
pojawiły się pierwsze jej nasadzenia,
- kasza jaglana „gierczycka” - odmiana ta zawiera, oprócz witamin z gr. B, 
wiele mikroelementów, m.in.: żelazo, mangan, cynk. Dzięki zawartości krzemu 
doskonale wpływa na skórę, paznokcie i włosy. Ziarno prosa gierczyckiego stosuje 
się, przede wszystkim, do wytwarzania kaszy jaglanej.

• Nasze atrakcje

Opatów 
Kolegiata pw. św. Marcina - ro-
mańska świątynia powstała ok. 1150 
roku  jako kolegiata, poświadczona  
w 1212 roku. W 1471  przeniesiono 
tu parafię z Kościoła N.M.P. Kolegia-
ta św. Marcina to budowla romańska, 
orientowana, z przekształceniami  
i szczegółami późnogotyckimi, re-
nesansowymi i barokowymi. Zbudo-
wano ją z ciosów piaskowca na pla-
nie krzyża łacińskiego jako świąty-
nię trójnawową, bazylikową z tran-
septem i dwuwieżową fasadą. Wnę-

trze kościoła pokryte jest barokową polichromią wykonaną w kilku fazach przez kilku 
malarzy w ciągu XVIII stulecia.
Lament Opatowski - unikatowa, grawerowana i płaskorzeźbiona płyta ufundowana 
w 1536 roku przez hetmana wielkiego koronnego Jana Tarnowskiego, męża najstarszej 
córki kanclerza wielkiego koronnego Krzysztofa Szydłowieckiego - Zofii. Przedstawia 
41 osób rozpaczających na wieść o śmierci kanclerza, m.in. króla Zygmunta Starego, 
fundatora Jana Tarnowskiego i biskupa Piotra Tomickiego. Ludziom wtórują charty  
i sokoły. Płyta znajduje się w  transepcie kolegiaty pw. św. Marcina.
Kościół i klasztor o.o. bernardynów - kościół zbudowano już w XII wieku, 
a istnienie parafii poświadczono w 1326 roku. W 1471, po przeniesieniu parafii do 
kolegiaty, świątynię przejęli bernardyni. Obecny kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny jest budowlą późnobarokową. Ściany i sklepienia kościoła pokryte są, 
przemalowaną całkowicie w 1901 roku, iluzjonistyczną polichromią późnobarokową  
o tematyce maryjnej, pierwotnie wykonaną w roku 1784. Rokokowe wyposażenie 
wnętrza pochodzi z II poł. XVIII wieku.
Klasztor pochodzi z przełomu XVI i XVII wieku; przebudowywano go, m.in.  
w wieku XVIII. Po kasacie zakonu w 1865 roku budynek popadł w ruinę. Z kamien-
nej, piętrowej budowli zachowało się skrzydło wschodnie, przykościelna część skrzydła 

zachodniego oraz łączący je krużga-
nek wzdłuż nawy kościoła. Na szcze-
gólną uwagę w wirydarzu zasługuje 
gotycki krucyfiks, którego powstanie 
datowane jest na 1400 rok.
Podziemna trasa turystyczna  
w Opatowie -  powstanie XV wiecz-
nych piwnic wiąże się ze wzrostem 
znaczenia Opatowa i jego położe-
niem na trasie kupieckich szlaków ze 
Śląska i Krakowa do Wielkopolski, 
na Pomorze i Ruś Halicką.  Miasto 
rozkwitło, kiedy jego właścicielem 
był kanclerz Krzysztof  Szydłowiec-
ki. Otoczenie miasta murami zmniej-
szyło możliwość budowy nowych bu-
dynków, a istniejące piwnice nie wy-
starczały już rozwijającym się maga-

zynom kupieckim i warsztatom rzemieślniczym. 
Brama warszawska - ufundowana przez kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego. 
Razem z nieistniejącymi już bramami: krakowską, lubelską i sandomierską oraz z murami 
obronnymi tworzyła system obronny kupieckiego miasta. Kamienna renesansowa 
budowla została wzniesiona w latach 1520-30. na planie kwadratu.  Wieńczy ją, 
stylizowana na renesansową, zrekonstruowana attyka, a w dwóch ścianach znajdują 
się dwa otwory kluczowe strzelnic. Nad arkadową bramą wjazdową widnieje dobrze 
zachowany herb rodziny Szydłowieckich - Odrowąż, trzymany przez smoka, a nad 
nim - obraz Matki Bożej, zawieszony na bramie przez ks. Szymona Pióro w 1922 roku  
w rocznicę bitwy warszawskiej.
Ratusz Miejski – budynek zbudowany przez kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego 
pod koniec XVI wieku lub na początku XVII wieku, w którym mieszkał podczas swych 
pobytów w Opatowie. 
Muzeum Geodezji i kartografii w Opatowie –  muzeum ma siedzibę w Starostwie 
Powiatowym. W jego zbiorach znajdują się urządzenia i instrumenty geodezyjne oraz 

bogaty zbiór map katastralnych.
Nikisiałka Mała
W miejscowości znajduje się dworek 
z XVI wieku. W latach 1770-75 został 
przebudowany według projektu ks.  
J. Kraśnickiego. Podczas I wojny 
światowej we dworze przebywał 
marszałek J. Piłsudski. Po II wojnie 
światowej ostatnia właścicielka - Zofia 
Malinowska - przekazała posiadłość - 
park i dwór na cele oświatowe. Utworzono 
tam publiczną szkołę podstawową.  
W latach 70-tych XX wieku dworek był 
siedzibą ZMS. W 1976 roku posiadłość 
nabył rzeźbiarz Zygmunt Kaczor. 

Ptkanów
Kościół pw. świętego Idziego - gotycki kościół obronny, który mógł zostać założony 
przez templariuszy. Parafia Ptkanów została erygowana przed rokiem 1325. Obecny 
kościół murowany pochodzi z końca XIV wieku albo z początku XV. Wyposażenie 
kościoła pochodzi z początku XX wieku. Warto zwrócić uwagę na plebanię z 1789 
roku, zbudowaną na styl dworu polskiego oraz na zegar słoneczny i figurę Chrystusa 
frasobliwego.
Tudorów
Ruiny zamku rycerskiego pochodzą z XIV wieku. Pierwsza wzmianka o zamku  
pochodzi z 1371 roku. Istniejąca do dziś kamienna wieża ma plan zbliżony do 
kwadratu. Pierwotnie miała przynajmniej trzy kondygnacje. 
Strzyżowice
Kościół pw. św. Bartłomieja - świątynia pochodzi z 1783 roku.  Budowla orientowana, 
murowana. Wewnątrz kościoła warto obejrzeć późnobarokowy chór muzyczny, 
rokokową ambonę, epitafium i tablicę Felicjanny Reklewskiej - fundatorki kościoła,  
z 1783 roku.
Karwów
Malowniczo położona miejscowość w dolinie rzeki Opatówki, wśród pagórków i  wą-

wozów lessowych. Kilkaset metrów od 
ostatnich zabudowań, w niewielkim za-
gajniku znajduje się źródełko imie-
nia Wincentego Kadłubka. Według lu-
dowych wierzeń ma cudowne i leczni-
cze właściwości. Kilka metrów dalej stoi 
niewielka kapliczka. Z umieszczonej na 
niej tablicy można się dowiedzieć, że w 
tym miejscu stał dom, w którym urodził 
się błogosławiony Wincenty Kadłubek, 
pierwszy Polak historyk, autor „Kroni-
ki Polskiej”.
Tarłów
Kościół pw. św. Trójcy w Tarłowie - 
piękna i okazała  budowla  górująca nad 
całą okolicą. Wybudował ją Zbigniew 

Oleśnicki w latach 1641-47. Świątynia jest zbudowana z cegły i kamienia  w stylu baro-
kowym, na planie krzyża. Jej architektura łączy elementy manierystyczne z barokowy-
mi. Kościół  św. Trójcy jest prawdziwym arcydziełem na miarę europejską, dorównują-
cym poziomem artystycznym  nawet  kościołom Rzymu. Jest pierwszą w Polsce świą-
tynią, w fasadzie której wykorzystano wolno stojące kolumny. Zastosowano więc roz-
wiązanie zwiastujące barok. Wnętrze  kościoła  jest  autentycznie  dawne - zachowa-
no jego pierwotny styl.
Kaplica św. Jana u wylotu ul. Czekarzewskiej - przydrożna kapliczka nosząca 
cechy sztuki ludowej, zbudowana prawdopodobnie w poł. XIX wieku na dawnym 
kurhanie, w którym miały leżeć szczątki mieszkańców tej ziemi wymordowanych przez 
Tatarów. Prawdopodobnie jednak kurhan kryje szczątki polskich żołnierzy poległych 
podczas najazdu Szwedów. Wewnątrz kapliczki znajduje się kamienna figurka Jana 
Nepomucena.
Ruiny synagogi przy ul. Strażackiej - synagoga i kirkut istniały w Tarłowie już 
w XVI wieku. 

Obecna świątynia została wybudowana 
przed 1786 rokiem. W czasie wojny 
Niemcy utworzyli  w Tarłowie getto, 
które funkcjonowało do 19.X.1942 
roku.
Obelisk w Wólce Tarłowskiej 
(przedłużenie ul. Sandomierskiej) 
- upamiętnia pobyt J. Piłsudskiego  
w Wólce Tarłowskiej pod koniec 
czerwca 1915 roku. Piłsudski zatrzy-
mał się   w domu, który zachował się 
do dziś. 
Brzozowa
Dworek w Brzozowej - powstał 
w XVIII wieku, a w drugiej poł. XIX 
wieku został przebudowany w stylu 

klasycystycznym. Otaczały go kiedyś park, stawy rybne, zabudowania robotników fol-
warcznych, stajnie i stodoły. Po wojnie najpierw mieścił się w nim posterunek mili-
cji,  a później szkoła.
Słupia Nadbrzeżna 
To urokliwa i malowniczo położona miejscowość na wiślanej skarpie, 
w której na uwagę turysty, oprócz walorów krajobrazowych i estetycznych, zasługuje 
kościół pw. św. Barbary wybudowany w latach 1840-42 przez ówczesnego dziedzica 
Słupi -Alojzego Leszczyńskiego. W okolicach Słupi planuje się utworzenie Parku 
Krajobrazowego Środkowej Wisły. Tereny Słupi Nadbrzeżnej najwcześniej odkryli 
filmowcy. Nakręcono tu film „Gniazdo” opowiadający o czasach Mieszka I.
Wojciechowice
Kościół pw. św. Wojciecha - erygowany  w 1362 roku. Świątynia ma gotycką 
proweniencję. Widać to w samej bryle budynku, jednak wewnątrz tylko prezbiterium, 
okna i otwór tęczowy (przejście z prezbiterium do nawy głównej)  zachowały swój 
pierwotny charakter. Wystrój wnętrza pochodzi z XIX wieku. Polichromię wykonał 
wybitny polski malarz Wojciech Gerson. 
Mierzanowice
Kultura mierzanowicka - nazwa pochodzi od cmentarzyska z epoki brązu (ok. 

1700-1500 p. n. e.) odkrytego przez ar-
cheologów w Mierzanowicach. Cha-
rakterystyczne wytwory kultury mie-
rzanowickiej to: ceramika (dwu-
uche amfory, naczynia garnkowa-
te o esowatym profilu, naczynia o ja-
jowatym brzuścu), kolie złożone  
z paciorków fajansowych, kościanych 
czy wykonanych z muszli oraz wyro-
by metalowe (miedziane zausznice  
w kształcie wierzbowego liścia, płaskie 
siekierki miedziane czy dłuta z podnie-
sionymi brzegami), 
Gierczyce
Kościół parafialny pw. św. Mikoła-
ja - drewniana świątynia z 1708 roku, 

orientowana, wykonana przez ludowego cieślę z modrzewiowych bali. Wystrój wnę-
trza pochodzi z XVIII wieku. Obiekt ten jest objęty Świętokrzyskim szlakiem archi-
tektury drewnianej.
Bidziny
Kościół parafialny pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła - świątynia, utrzymana 
w stylu późnego baroku, zbudowana została w 1720 roku z kamienia janikowskiego. 
Wystrój wnętrza pochodzący z pocz XIX w. wzorowany jest na rokokowym wystroju 
katedry sandomierskiej. 
Ujazd
Zamek Krzyżtopór - unikatowy, wczesnobarokowy zamek typu palazzio in fortezza  
wzniesiony w latach 1627-1644 przez Krzysztofa Ossolińskiego według projektu  
W. Senesa. Wzorowany na pałacu kardynała Aleksandra Francse z Caprarola 
we Włoszech. Nazwa Krzyżtopór pochodzi od krzyża (znaku kontrreformacji)  
i topora (herbu fundatora) wykutych nad głównym wejściem do zamku. Budynek 
jest ogromny. Jego zabudowa zawiera na cztery baszty, które reprezentują cztery 

pory roku; wewnątrz znajduje się 
12 sal symbolizujących 12 miesięcy; 
52 pokoje, czyli 52 tygodnie roku,  
a zgodnie z przekazami - istniało 
niegdyś również 365 okien, prze-
dstawiających ilość dni w roku. 
Podobno jedna z komnat miała szklany 
dach, nad którym umieszczono wielkie 
akwarium, zaś teren zamku pokrywały 
rozległe ogrody.
Gliniany
Kościół pw. św. Wojciecha - drew-
niana świątynia z 1573 roku kryta gon-
tem autorstwa anonimowego, ludowe-
go cieśli. Według Jana Długosza zo-
stał przeniesiony do glinian z Potoka. 

Gruntownie przebudowany na przełomie XVIII i XIX wieku. Ołtarz główny (1730) 
i ołtarze boczne pochodzą z XVIII wieku.
Śmiłów
Dworek w Śmiłowie - murowany dwór z 2-giej poł. XVIII wieku, przebudowany 
w wieku XIX. Położony na niewielkim wzniesieniu, otoczony częściowo zachowa-
nym parkiem krajobrazowym. Ciekawostką jest zachowany oryginalny stół ogrodowy 
wykonany z piaskowca, ze zdobieniami wyrytymi w kamieniu. 

Wydarzenia kulturalne i artystyczne 
Gody opatowskie -  każdego roku w styczniu  odbywa się przegląd  amatorskich 
zespołów kolędniczych  kontynuujących lokalne obrzędy związane z kolędowaniem,
Turniej rycerski o szablę Krzysztofa Balldwina Ossolińskiego - na przełomie maja 
i czerwca na zamku organizowane są pokazy, wystawy i koncerty. Zjeżdżają się 
bractwa rycerskie z całego kraju i zagranicy, by w licznych potyczkach walczyć  
o miano najbardziej mężnego rycerza,
Jarmark opatowski - podczas jarmarku prezentują się rzemieślnicy, twórcy ludowi 

oraz czołowe zakłady z ziemi 
opatowskiej. Na scenie występują 
amatorskie zespoły, zobaczyć można 
też inscenizacje teatrów ulicznych. 
Impreza odbywa się na przełomie 
maja i czerwca. 
Moto-Country - pod koniec lipca na 
zamku w Ujeździe odbywa się zlot 
motocyklowy, 
uczestniczą w nimi motocykliści z całej 
Polski,
Dożynki powiatowe - wrześniowa 
impreza, podczas której odbywają się 
występy zespołów ludowych, prezen-
tacja maszyn rolniczych oraz liczne 
konkursy i zabawy,

cykliczne świętokrzyskie konfrontacje w tańcu towarzyskim - wydarzenie spo-
wodowało, że powiat opatowski stał się centrum wydarzeń tanecznych na skalę wo-
jewództwa. Ogólnopolski Festiwal „Talenty” - konkurs dla dzieci i młodzieży uzdol-
nionych wokalnie.
• Propozycja weekendu
Propozycja I
Zakwaterowanie: „Podzamcze”- gospodarstwo agroturystyczne Państwa Nogaj lub 
„Zajączek” - gospodarstwo agroturystyczne Państwa Zając (patrz: informacje prak-
tyczne).
Sobota
w sobotni poranek  proponujemy wędkowanie bądź spacer w pobliskim lesie   
(w sezonie letnim zbieranie grzybów oraz jagód, a w sezonie zimowym kuligi oraz 
zjazdy na sankach lub nartach). 

Ruiny zamku rycerskiego w Tudorowie

Podziemna trasa turystyczna w Opatowie Kościół pw. Św. Trójcy w Tarłowie

Kolegiata pw. św. Marcina w Opatowie Kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Gierczycach Wnętrze kościoła w Bidzinach

Zamek Krzyżtopór w Ujeździe Widok na Wisłę w okolicach Ożarowa

Opatów o zachodzie słońca

Galeria „pod chmurką” w Maruszowie




