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Sieć tematycznych
gospodarstw agroturystycznych



Agroturystyka jako jedna z ciekawszych form spędzania 

wolnego czasu staje się w ostatnich latach coraz bardziej 

popularna. Odpoczynek w otoczeniu pięknej przyrody 

cenią sobie przede wszystkim mieszkańcy miejskich aglo-

meracji, jednak i ci, którzy na co dzień nie mają czasu na 

obcowanie z klimatem wsi, również nie stronią od tego 

rodzaju wypoczynku.

Pobyt w agroturystyce to nie tylko wakacyjny urlop. Coraz 

częściej gospodarstwa oferują pobyty podczas świąt i ferii. 

To dodatkowa okazja, by skorzystać z gościnności gospo-

darzy i zaznać iście urokliwych chwil – nawet podczas tak 

wyjątkowego czasu jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc.

Wychodząc naprzeciw potrzebom turystów, gospodar-

stwa agroturystyczne poszerzają swoje oferty pobytu nie 

ograniczając się jedynie do usługi noclegowej. Dodatkowe 

atrakcje dla dzieci, strefy wypoczynku, pyszna regionalna 

kuchnia to tylko niektóre z elementów komercyjnych 

ofert, jakie proponują agroturystyki.

Ostatnie lata to olbrzymi rozkwit świętokrzyskiej turystyki. Dzięki skutecznej wielopłaszczyzno-

wej promocji region nieustannie rozwija się w kierunku tworzenia komfortowych warunków dla 

gości odwiedzających nasz region. Popularność sztandarowych atrakcji, olbrzymia gościnność 

mieszkańców oraz coraz bogatsza oferta pobytu w Górach Świętokrzyskich sprawia, że jest to 

miejsce godne odwiedzenia.

Czynniki te niezwykle pozytywnie wpływają na rozwój Gminy Bieliny leżącej w sercu najstarszych 

w Europie gór.

Niewątpliwą „perłą” turystyczną jest leżący w sąsiedniej gminie klasztor Ojców Oblatów MN 

na Świętym Krzyżu, gdzie znajdują się relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Bliskość jednej z największych 

atrakcji regionu sprawia, że w gminie Bieliny zatrzymują sie rzesze pielgrzymujących na szczyt Łyśca.
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Fakt ten stał się inspiracją do stworzenia 

na terenie gminy Bieliny dodatkowych atrakcji, 

które mają na celu zainteresować przybyłych gości 

i zatrzymać ich na nieco dłużej w naszym regionie. 

A wszystko przy wykorzystaniu naturalnych dóbr 

przyrody, dziedzictwa kulturowego, przebogatej 

tradycji oraz niezwykłej aktywności i zaangażowa-

nia lokalnej społeczności…

Zapraszamy na wędrówkę do ciekawych zakąt-

ków bielińskiej ziemi oraz do zapoznania się 

z ofertami gospodarstw tematycznych należą-

cych do sieci „Bielińskie bajania warte poznania!”.

Poniżej przedstawione oferty gospodarstw tematycznych dotyczą swoją tematyką legend 

świętokrzyskich i elementów folkloru oraz regionalnych produktów. Dzięki nawiązaniu do dzie-

dzictwa kulturowego Gór Świętokrzyskich miejsca te przepełnione są bogactwem historii, trady-

cji i folkloru, jakie zwłaszcza na tym terenie są pielęgnowane i kultywowane przez mieszkańców. 

Życzymy udanego pobytu w sercu Gór Świętokrzyskich! Moc atrakcji czeka…

W dobie rozkwitającej turystyki na terenie Gminy Bieliny olbrzymią szansę na rozwój mają również 

gospodarstwa agroturystyczne. W ciągu ostatnich lat powstało wiele nowych, oferujących ciekawe 

propozycje spędzania czasu, dogodne warunki mieszkalne oraz smakowite regionalne potrawy. 

Obecnie na terenie Gminy Bieliny znajduje się ponad 20 gospodarstw (szczegółowa baza dostępna 

jest na stronach www.bieliny.pl oraz www.turystyka-wokollysejgory.pl)



„Legendy zaklęte w drzewie”

Gospodarstwo Haliny Lipki usytuowane w miejscowości Huta Koszary oferuje gościom pobyt 

w niezwykle przyjaznej atmosferze. Tutaj turysta może zapoznać się z bogatym dziedzictwem przyrod-

niczym oraz kulturowym, bowiem klimat tego miejsca odwołuje się do motywu drzewa. Gospodarze 

opowiedzą najciekawsze legendy i podania świętokrzyskie – również przy wieczornym ognisku. 

Nie obędzie się bez jednej z najsłynniejszych legend – o zbóju Kaku, który zdobyte łupy i skarby 

ukrył w… lipce. Wprawdzie owa lipka wg podania znajdowała się w niedaleko położonym Kakoninie, 

jednak i tu można bez trudu odnaleźć ducha tamtych wydarzeń… Odwiedzający gospodarstwo 

mają okazję samodzielnie odszukać skarbu zbója… wśród zakamarków zagrody ukryte bowiem są 

rozmaite drobiazgi i „błyskotki”. Wystarczy tylko bacznie się rozglądać. 

Dla szukających odpoczynku i dobrej zabawy gospodarstwo oferuje rozmaite gry i konkurencje: 

wieloosobowe narty, szczudła, bierki – wszystkie oczywiście drewniane. Na zuchów czeka „kurs 

bezpiecznego rozpalania ogniska” oraz warsztaty rzeźbiarskie, które poprowadzi wykwalifi kowany 

rzemieślnik wprost z niedaleko położonej Osady Średniowiecznej. Podążając śladami historii znaleźć 

tutaj można szczegółowe informacje dotyczące Szlaku Architektury Drewnianej przebiegającego 

przez region świętokrzyski.

W gospodarstwie p. Lipki historia jest w drewnie malowana…

Gospodarstwo Agroturystyczne „Jodełka” 

Halina Lipka

Huta Koszary 28a

Tel. +48 41 302 70 28; +48 665 598 364

www.jodelka.infoturystyka.pl
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„U źródeł zdrowia i urody”

W miejscowości Makoszyn, gdzie nieustannie od czasów sło-

wiańskich czuwa duch bogini Mokoszy, znajduje się przytulne 

gospodarstwo p. Bożeny Kurygi. Jako że wspomniana bogini 

była patronką urody, płodności i urodzaju, nie brakuje tu 

okazji do tego, by zadbać o piękno ciała i duszy. A i czarownice 

musiały odwiedzać często te tereny, bowiem były one przecież 

wiecznie piękne i młode, pełne mocy i energii.

Dla tych zatem, którzy pragną „naładować akumulatory witalności” polecamy pobyt w gospodarstwie 

„Ranczo”. Siłownia, sala rekreacyjna, w pobliżu piękny las i możliwość błogich spacerów w otoczeniu 

pięknej przyrody, cisza, spokój, z dala od zgiełku komunikacyjnego, dla najmłodszych bezpieczny 

plac zabaw – to atuty tego miejsca.

By zregenerować siły polecamy kąpiele i zabiegi z naturalnych kosmetyków: owoców, warzyw i ziół. 

Ich aromaty unoszące się w całym domu wprawią w niezwykły relaksacyjny nastrój. Dla potrzebujących 

ukojenia gospodarstwo oferuje również zabiegi pobliskiego gabinetu rehabilitacyjnego Znów Zdrów.

Zainteresowanym gospodyni opowie o cennych właściwościach rośli i ziół, o naturalnej energii czer-

panej z drzew. Nie omieszka opowiedzieć o tutejszej patronce – bogini Mokoszy oraz o tajemnicach 

niedalekiego rezerwatu Zamczysko, kryjącego słowiańskiego ducha przeszłości.

Gospodarstwo Agroturystyczne „Ranczo” 

Bożena Kuryga

Makoszyn 132

Tel. +48 41 334 57 13; +48 669 523 293

www.agro-ranczo.wczasywpolsce.pl

„Świętokrzyskie Skarby”

U stóp Świętego Krzyża, w gospodarstwie Państwa Kozłow-

skich, znajduje się swoista skarbnica przeszłości. Zapewne 

to tutaj, wedle legendy, zbójowie zostawiali i ukrywali zdobyte 

łupy, bowiem pełno tutaj narzędzi, przedmiotów, naczyń, 

będących echem dawnych czasów. Wiele z nich kryje się pod 

tajemniczymi nazwami. Dla turysty stanowić mogą przyczynę 

wspaniałej zabawy, a przy tym edukacji i poznawania tradycji 

świętokrzyskich ziem.

Żądnych atrakcji i głodnych wiedzy zachęcamy do udziału w queście „W poszukiwaniu skarbów”, 

w trakcie którego uczestnicy rozwiązywać będą krzyżówki i rebusy. Wspaniała zabawa gwarantowana!

Zwycięzcy zdobędą skarbonkę pełną „słodkich” monet.

Gospodarstwo Agroturystyczne 

Kazimierz Kozłowski

Huta Szklana 14

Tel.   +48 508 177 619; +48 508 277 348

www.gajewscy.wczasywpolsce.pl
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„Benedyktyńskie szkiełko i oko”

U podnóża Łysej Góry, na szczycie której setki lat 

temu benedyktyni krzewili chrześcijaństwo, 

znajduje się gospodarstwo Państwa Zielińskich.

Nawiązując do dawnej huty szkła, w której powsta-

wały naczynia i buteleczki na potrzeby produko-

wanych przez mnichów benedyktyńskich nalewek 

i ziołowych specyfi ków, zagroda Zielińskich pełna 

jest odwołań do „szklanej” historii tych ziem. 

Znajduje się tu mini wystawa szkła – urokliwe 

butelki, naczynia, szklane przedmioty – niektóre przepięknie zdobione farbami. Dla chcących poznać 

tajniki malowania na szkle, gospodarze oferują tematyczne warsztaty artystyczne.

Szklane są również słoiczki z domowymi przetworami: soki i konfi tury pełne głębokiego smaku 

i aromatu.

Tu goście poznają również historię szklarza z legendy o zbóju Kaku…

Gospodarstwo Agroturystyczne 

Barbara i Marian Zielińscy

Huta Szklana 15a

Tel. +48 506 125 363
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„Łysogórski spichlerz pod Porębą”

Tych, którzy są miłośnikami przepysznej kuchni i regionalnych smakołyków, serdecznie zapraszamy 

do gospodarstwa Państwa Drozdów. Zagroda stanowi swoistą skarbnicę wiejskich przetworów. Latem 

można skosztować świeżych owoców i warzyw dojrzewających na świętokrzyskich pagórkach. Soczyste 

jabłka i czereśnie z urokliwego sadu to wspaniałe rarytasy, których nie dostaniemy w żadnym markecie.

Zimą dom pachnie suszonymi śliwkami, jabłkami i kompotem truskawkowym. Wiejski domowy piec 

ozdobiony warkoczami czosnku, cebuli i suszem to niezwykły i uroczy widok, przywołujący wspo-

mnienia dzieciństwa. Gospodarze ugoszczą również osobiście wypiekanym chlebem i podpłomykami.

Wychodząc naprzeciw dzisiejszym niezdrowym przekąskom, w agroturystyce „Pod Porębą” nie braku-

je tych naturalnych i pożywnych: rodzynek, orzechów i soczystych owoców, którymi częstować się 

można do woli.

Gospodarstwo oferuje „Specyjały spichlerza” w formie menu, w którym każdy może wybrać coś 

dla siebie. Wśród smakołyków znajdują się przekąski, dania główne, słodkości i napitki.

Pani Marta ugości również przepysznymi nalewkami mającymi właściwości lecznicze, 

a przede wszystkim walory smakowe. 

To idealne miejsce wypoczynku dla łasuchów i smakoszy!

Palce lizać!

Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Porębą”

Marta i Wiesław Drozd

Porąbki 22

Tel. +48 41 302 56 63

www.podporeba.wczasywpolsce.pl
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„Gwarowy gościniec pod Łysicą”

To miejsce przepełnione świętokrzyską tradycją, 

w którym mowa – wbrew powszechnemu przysło-

wiu – jest złotem, bowiem to regionalne dziedzictwo 

w swej czystej formie.

W gospodarstwie goście odnajdą bogatą bibliotecz-

kę literatury gwarowej: „Godki Świętokrzyskie”, lokalny 

słownik gwary, świętokrzyskie legendy itp.

Dla najmłodszych oferujemy gry i zabawy z cyklu „Bielinianie nie gęsi i swój język mają” a wśród nich: 

gry planszowe, rebusy, kalambury i krzyżówki.

Melomani mogą posłuchać repertuaru rodzimych zespołów i kapel. Przy wieczornym ognisku go-

spodarz uraczy świętokrzyską opowieścią – oczywiście opowiedzianą tutejszą  „godaniną”.

 

Gospodarstwo Agroturystyczne „Podłysica”

Barbara i Jarosław Kot

Huta Podłysica 36

Tel. +48 41 312 71 56; +48 501 541 364 

www.podlysica.wczasywpolsce.pl 

„Kryjówka zbója”

Znajduje się w Hucie Nowej, tuż przy drodze 

prowadzącej na Święty Krzyż. To podobno tutaj 

właśnie świętokrzyscy zbójowie przynosili i ukrywali 

wszystkie zdobyte podczas rabunków łupy. Jeśli ktoś 

jest ciekawy, jakie skarby posiadali Kak czy Madej  

koniecznie musi odwiedzić tę zagrodę. 

W gospodarstwie odnaleźć można zbójowych 

śladów bez liku: elementy ubrań, maczugę, szkatułki 

przepełnione „błyskotkami”, skrzynie itp. Nie brakuje tez „madejowego łoża”. Ciekawskim gospoda-

rze opowiedzą, jak to z tymi zbójami bywało oraz zaoferują moc zbójeckich atrakcji: gry i zabawy 

dla najmłodszych, a i w domowym kociołku nie zabraknie pożywnej strawy – godnej niejednego 

rozbójnika…

Gospodyni uraczy bowiem strudzonego turystę kulinarnymi smakołykami. Wśród nich będą także 

słodkie rarytasy – ciasta wg tradycyjnych przepisów. Słodka pychotka!

Gospodarstwo Agroturystyczne Gościniec Świętokrzyski

Teresa i Andrzej Chlewiccy

Huta Nowa 142

Tel. +48 41 302 57 10

www.agrogosciniec.wczasywpolsce.pl
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„Siedlisko Carownica”

Bo widzicie – ta je ta: wiedźma to się urodzi w zło 

godzine i żeby nie wim co, to ju zły duch w nio wsto-

pi, bedzie całe zycie psocić i na despek robić. Carow-

nica to się dopiero ucy… (Józef Ozga Michalski).

Siedlisko Carownica to czarujące miejsce p ołożo-

ne na wzgórzu otoczonym lasem, z przepięknym 

widokiem na Łysiec. Stąd na Łysogórski Sabat 

Carownic niespełna kwadransik lotu. To jedno 

z nielicznych miejsc w Górach Świętokrzyskich gdzie od dawien dawna ze Świętokrzyskiej Księgi 

Czarów ucyc się można tajemnej wiedzy. 

Jak przystało na tak carowne miejsce, w Siedlisku nie brakuje atrybutów carownic, w tym gotowa 

do lotu ponad 13 metrowa miotła. Wedle prastarych receptur w kociołku nad ogniskiem i carownej 

kuchni warzą się zioła, eliksiry i tajemne strawy. Dla ukojenia ducha i wzmocnienia ciała proponuje-

my relaks w saunie i carowną kolację przy kominku.

W Chatce Carownicy najmłodsi goście upichcić 

mogą własny eliksir, który sprawi że nie zabraknie 

sił na korzystanie z carownej góry piachu. 

Na najzdolniejszych i najgrzeczniejszych 

terminujących czekają carowne talizmany.

Prawdziwe czary mary…

Siedlisko Carownica

Magdalena i Paweł Walczyszyn

Lechów 137a

Tel. +48 606 215 028 

GPS: N: 50° 49’ 13” E: 21° 01’ 11”

www.carownica.pl
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„Oaza Wiedźmy”

Wiedźma, czyli Baba, która wie… Tak nazywa siebie pani Teresa, gospodyni tego miejsca. 

A miejsce to niezwykłe: siedlisko na wzgórzu, tuż pod lasem, w zaciszu świętokrzyskiej kniei, wśród  

łąk pełnych ziół  i kwiatów – miejsce, dla tych, którzy kochają naturę i chcą żyć z nią w harmonii. 

Chociaż wiedźmy to postaci znane z legend, jak choćby ukochana przez świętokrzyski lud Drawicha, 

to i dziś zbierana latami zielarska wiedza jest bardzo użyteczna. Pani Teresa chętnie pomaga tym, 

których trapią całkiem „współczesne” choroby: alergie, reumatyzm, problemy skórne i wiele innych. 

Wysłucha, doradzi, co i jak zażywać z natury, aby wzmocnić organizm w chorobie.  Z jej księgi ziół 

można wyczytać wiele o niezwykłych roślinach i ich działaniu, wg ludowej mądrości.

Goście Wiedźmy Teresy mogą  się wiele nauczyć, ale też wiele przeżyć: sami mogą upiec orkiszowe 

„ciasteczka radości’, zrobić  maść na bolące stawy, mydełko dla alergika, czy skomponować herbatkę 

na bezsenność. Mogą również udać się na wędrówkę po ziele św. Jana, którego nie zabrakło 

w zielniku Teresy, a w wielu miejscach na ziemi szukać go próżno. A że św. Jan to patron Gospoda-

rza, z pewnością poczęstuje on wędrowców kieliszeczkiem wybornej naleweczki. Bo ma ich wielką 

różnorodność: od prastarej tarninówki, po korzenne kompozycje – na dobre trawienie.

Kuchnia: prosta, bogata w smaki i urozmaicona – to wielki atut tego miejsca. Aromatyczne zupy, regional-

ne dania, sery, jaja , domowe konfi tury, soki.  Liczne tu dary natury sami Gospodarze zbierają i przetwarza-

ją, od wiosny do pierwszych przymrozków. Dla zdrowia i smaku – by „pożywienie stawało się lekarstwem”.

W Hucie Szklanej pod lasem siedlisko jest zielarki Teresy, ale swą radą i bogatym wyborem natural-

nych specyfi ków służy turystom także w zielarni – u wejścia do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, 

w pasażu handlowym tuż przy parkingu. 

Oaza

Teresa i Jan Tomaszewscy

Huta Szklana 18

Tel. +48 41 312 70 29; +48 695 081 601

www.agro-oaza.pl
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 „Ukwiecona zagroda”

Gospodarstwo p. Elżbiety to piękne, kwieciste miejsce, 

idealne do wypoczynku. Gospodyni – miłośniczka 

roślin, barwnych rabat, łąk i ogrodów zaprasza do 

swej pozytywnie i kolorowo ustrojonej zagrody.

Latem w okolicy niemało tu miejsc, gdzie można 

zbierać rozmaite kwiaty i wić z nich wianki. Potem 

można puszczać je na wodę – śladem słynnej ludowej piosenki… Niczym ukwiecone wiły i nimfy ze 

słowiańskich legend.

Zimą dom przepełniony jest suszonymi kwiatami i ziołami, których aromat unosi się wokół, nadając 

klimatyczną atmosferę. 

O tych nieznanych i mało znanych roślinach goście mogą dowiedzieć się więcej z atlasów i prze-

wodników p. Elżbiety.

Dla zainteresowanych gospodarze mogą zorganizować warsztaty robienia koszyków i ozdób z wikli-

ny czy wierzby, również elementów dekoracyjnych z kwiatów i bibuły.

Dla kilku chwil relaksu odwiedzić można pobliską kawiarnię „Chata Wiły” mieszczącej się w centrum Bielin.

Gospodarstwo Agroturystyczne

Elżbieta Rzepka

Bieliny, Starowiejska 24

Tel. +48 519 384 069

www.rzepka.infoturystyka.pl

„Pod szczęśliwą podkową”

To urokliwe zacisze, wolne od zgiełku i miejskiego 

pędu. Można tu odpocząć w otoczeniu pięknych 

krajobrazów, czystego powietrza, a przy okazji zaznać 

nieco szczęścia, które przynoszą podkowy kolekcjono-

wane przez gospodarza Józefa. Zapewne są to 

te same, które wg legendy konie gubiły w drodze 

na Łysą Górę.

Prócz przychylności losu nie sposób odmówić miodowej słodyczy, jaką dysponuje gospodarz, jest 

bowiem miłośnikiem pszczelarstwa. Słodki nektar wprost z pasieki z pewnością wprawi we wspaniały 

nastrój każdego urlopowicza. By po słodkościach nieco wyostrzyć klimat, można postrzelać z łuku. 

Gospodarz z pewnością nie poskąpi ciekawych opowieści i legend – zwłaszcza o jeleniu świętokrzyskim.

Gospodarstwo Agroturystyczne

Teresa i Józef Mazurowie

Huta Szklana 11a

Tel. +48 41 302 58 73

11



„Królewskie Góry Świętokrzyskie”

Jako że za czasów królewskich niejeden władca odwie-

dzał świętokrzyską krainę – o czym w wielu legendach 

mowa – u stóp Łysej Góry jest miejsce, gdzie do tej 

pory odczuć można ducha tamtych dumnych czasów. 

U Państwa Haliny i Rafała Kotów nietrudno o odnalezie-

nie mocarskich atrybutów: koron, diademów, berła czy 

tronu. Kto wie?… Może i Jagiełło nie powstydziłby się 

takich insygniów?

W gospodarstwie goście odbędą niesamowitą podróż w czasie. To również wyjątkowa i „namacalna” 

lekcja historii. Portrety królów, kroniki i legendy, kurs królewskiego savoir-vivre oraz tematyczne gry 

i zabawy to tylko niektóre z tutejszych atrakcji. To wyjątkowa frajda dla najmłodszych.

Dzieciom przyjemność sprawi również pisanie królewskich listów i wysyłanie ich w zalakowanych 

kopertach jako pocztówkę z wakacji.

Jak na takie miejsce przystało – nie zabraknie królewskiego menu oraz dworskiej muzyki. Gospoda-

rze zapraszają przede wszystkim rodziny z dziećmi, wszak to królestwo dla maluchów!

Jednak każdy, kto pragnie poczuć się jak król, jest tu mile widziany…

Gospodarstwo Agroturystyczne

Halina i Rafał Kot

Huta Podłysica 87

Tel. +48 503 124 859; +48 41 312 71 53

www.halinakot.wczasywpolsce.pl

„Łysa Góra marzeń”

Idealne miejsce dla poszukujących spokoju w klimacie 

poezji i literackich obrazów. By odpocząć od codzien-

ności, warto niekiedy uciec w świat opisywany przez 

świętokrzyskich artystów, którzy przedstawiają piękno ży-

cia poprzez literaturę, muzykę czy szeroko pojętą sztukę. 

W gospodarstwie państwa Rzepków znajdziemy bogatą biblioteczkę, a w niej utwory Józefa Ozgi 

–Michalskiego, poezję Jana Gajzlera czy Mieczysława Józefa Sali. Dla zainteresowanych gospoda-

rze zorganizują autorskie wieczorki p. Sali, który zamieszkuje niedaleko i chętnie podzieli się swoją 

twórczością.

W biblioteczce znajdziemy również oratoria świętokrzyskie, repertuar muzyczny rodzimych zespo-

łów. Gospodarze pokierują także śladami Świętokrzyskiego Szlaku Literackiego.

Gospodarstwo Agroturystyczne „Rzepka-Agroturystyka”

Dorota i Ryszard Rzepka

Huta Nowa 99b

Tel. +48 506 186 655; +48 502 015 174
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Gmina Bieliny to malowniczy zakątek leżący w sercu Gór 

Świętokrzyskich, u stóp majestatycznego klasztoru na Łyścu, 

w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Unikatowe 

walory przyrodniczo – krajobrazowe oraz niepowtarzalny mi-

kroklimat sprawiają, że jest to wyjątkowe i atrakcyjne 

miejsce wypoczynku dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 

Atutem regionu jest także bogate dziedzictwo kulturowe. 

Tysiącletnia historia i tradycja pielgrzymowania do skrytych 

w łysogórskiej kniei Relikwii Drzewa Krzyża Świętego szczod-

rze obdarzyła tę ziemię swymi materialnymi i niematerialny-

mi śladami. W połączeniu z nieskażoną naturą Gmina Bieliny 

jest wymarzoną oazą wypoczynku i relaksu.

Na zwiedzających czekają atrakcyjne zabytki, między innymi: 

Kościół p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Bielinach – wznie-

siony w 1637 r. z fundacji biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika. Zabytkowa drewniana chałupa 

Wojciecha Samca z XIX w. w Kakoninie, wybudowana około 1820 r.

Do dziś mieszkańcy gminy Bieliny utrzymują się głównie z rolnictwa, a dominująca wśród upraw jest 

truskawka, która sławi gminę Bieliny w Polsce i za granicą. Do dziś uprawiana tradycyjnymi metodami 

ma wyjątkowy smak i aromat. Dzięki temu została wpisana na listę produktów tradycyjnych. 

Już od 15 lat odbywają się „Dni Świętokrzyskiej Truskawki” – wydarzenie kulturalne z mocnym, 

truskawkowym akcentem, które z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę gości. Festynowi 

towarzyszą wstępy zespołów reprezentujących rożne style muzyki, Mistrzostwa Świata w Szypułko-

waniu Truskawek, stoiska z dziełami twórców ludowych, a także stoiska promocyjne instytucji i fi rm 

związanych z rolnictwem.

Tutejsze tradycje i zwyczaje niezwykle aktywnie podtrzymuje bielińska społeczność, która angażuje 

się w liczne przedsięwzięcia kulturalne.
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Panie w 5 kołach gospodyń wiejskich kultywują stare tradycje świętokrzyskiej kuchni i muzyki. 

Tu działa 5 zespołów folklorystycznych odnoszących sukcesy w kraju i za granicą („Bielinianki”, Echo 

Łysicy”, Makoszyńskie Przepióreczki”, „Małe Bielinianki” i ”Jodełki”). To tu folklor świętokrzyski stale 

obecny jest podczas imprez kulturalnych w swej najczystszej formie. 

Kalendarz imprez  kulturalno-turystycznych w gminie Bieliny każdego roku obfi tuje w liczne wy-

darzenia, które przyciągają coraz większą rzeszę gości. Zwłaszcza w sezonie letnim miejsce to tętni 

życiem. Odbywają się tu liczne imprezy plenerowe.

Dla żądnych atrakcji i nieco bardziej aktywnych form spędzania wolnego czasu także znajdzie się co nieco…

W niewielkiej miejscowości Huta Szklana w Gminie Bieliny powstało dość nietypowe miejsce. 

To Średniowieczna Osada, w której czas cofa się o kilka stuleci. Gdy tylko przekroczymy bramę Osady 

poczujemy, jakby wehikuł czasu przeniósł nas w odległą przeszłość. Prasłowiańskie zagrody i warszta-

ty oraz Dom Zielarki zapraszają do odbycia tej niesamowitej podróży w czasie…

Zwiedzając Osadę Średniowieczną każdy ma okazję poznać ówczesną rzeczywistość z całym jej 

kolorytem – z pogańskimi bóstwami, których na szczycie Łysej Góry czcili przed wiekami pradawni 

mieszkańcy tych ziem. 

Zarówno w Osadzie Średniowiecznej jak i w głębi Jodłowej Puszczy kryjącej mroczne tajemnice 

słowiańskich podań można napotkać postacie rodem ze świętokrzyskich legend.

Gry i zabawy edukacyjno-integracyjne „Kraina Legend Świętokrzyskich” organizowane w urokliwej 

scenerii dostarczą wielu wrażeń i emocji. Spotkanie z guślarzami, zbójami i uroczymi czarownicami 

z pewnością utkwią w pamięci na długo.

Po niezapomnianych przygodach i mnóstwem wspaniałych wspomnień zapraszamy na wędrówkę 

Świętokrzyskim Szlakiem Paproci – ścieżką edukacyjną, której szlak biegnie przez najpiękniejsze 

zakątki bielińskiej krainy.

Wszystkich, którym bliskie są zagadnienia ekologiczne i dla których cennym jest obcowanie z pięk-

nem dzikiej przyrody polecamy tę wyprawę wiodącą polnymi i leśnymi dróżkami w otulinie i samym 

Świętokrzyskim Parku Narodowym, z dala od tras komunikacyjnych i cywilizacyjnego gwaru. Trasa 

szlaku ma długość ok. 4,5 km i prowadzi od miejscowości Huta Stara, poprzez wieś Huta Podłysica 

do miejscowości Huta Szklana.

Smakoszy regionalnych rarytasów i treściwej kuchni zapraszamy zaś do Karczmy Świętokrzyskiej 

w Hucie Szklanej tuż obok Osady Średniowiecznej.
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Więcej informacji na:

www.bieliny.pl 
www.osadasredniowieczna.eu

www.swietokrzyskiszlakpaproci.pl
www.turystyka-wokollysejgory.pl

Punkt Informacji Turystycznej
ul. Partyzantów 3,

26-004 Bieliny
tel. +48 41 260 81 52

it@bieliny.pl

Zabytkowa chałupa
w Kakoninie

Osada
średniowieczna

Ośrodek
Turystyczno-

-Wypoczynkowy
„Jodłowy Dwór”

„Babyjagowo”

Schronisko Młodzieżowe
w Hucie Starej

Centrum Tradycji
i Turystyki Gór

Świętokrzyskich

Punkt
Informacji

Turystycznej

Urząd
Gminy

Św. Krzyż

Gospodarstwa agroturystyczne
należące do sieci gospodarstw tematycznych

Pozostałe gospodarstwa agroturystyczne 

i
Kościół pw.
św. Józefa

Oblubieńca
w Bielinach

Schronisko Młodzieżowe 
Huta Stara 2
26-004 Bieliny
Tel. +48 41 302 50 86
www.osadasredniowieczna.eu

Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy 
„Jodłowy Dwór”
Huta Szklana 34
26-004 Bieliny 
Tel. +48 41 302 50 28
www.jodlowydwor.com.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne 
Marta i Zbigniew Łataś
Huta Nowa 62a
Tel. +48 605 144 757; +48 41 302 59 24
http://www.latas.wczasywpolsce.pl/

Gospodarstwo Agroturystyczne „U Ewy”
Bieliny, ul. Partyzantów 24
Tel. +48 501 310 922; +48 41 302 50 08

Gospodarstwo Agroturystyczne
Teresa i Maciej Gałka
Bieliny, ul. Starowiejska 40
Tel. +48 507 407 023, +48 41 302 50 23

Gospodarstwo Agroturystyczne
„Pod Różą” Jan Mazur
Huta Podłysica 66
Tel. +48 41 302 52 96
http://www.mazur.wczasywpolsce.pl/

Gospodarstwo Agroturystyczne 
Bogusława i Stanisław Durlej
Lechów 74 c,
Tel. +48 608 187 926; +48 41 302 54 45

Gospodarstwo Agroturystyczne 
Kazimiera Winiarska
Huta Stara 10 a
Tel. +48 505 015 175; +48 41 302 54 78
http://www.winiarska.wczasywpolsce.pl/

„Agroturystyka Drogosiowa”
Jerzy i Iwona Jarmołowicz
Lechów 142
Tel. +48 502 38 28 40
http://agroturystyka-drogosiowa.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne 
Dorota i Andrzej Popielarz
Porąbki 14
Tel. +48 513 250 671; +48 41 302 56 68 
www.popielarz.wczasywpolsce.pl

Pozostała baza noclegowa:

Gmina Bieliny
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Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt pn. „Agroturystyka z pomysłem – atrakcyjna oferta pobytu w Świętokrzyskiem!”
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i Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego pełniącym rolę
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Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

ISBN 978-83-935070-5-4

Projekt i realizacja:

www.kurasiak.com

Święty Krzyż

Świętokrzyski
Szlak Paproci

Muzeum zabawek
w Kielcach

Jaskinia
Raj

Chęciny

Park Etnografi czny
 w Tokarni

Pacanów

Atrakcje turystyczne
województwa świętokrzyskiego

Zamek Krzyżtopór

BałtówCentrum Tradycji 
i Turystyki Gór 

ŚwiętokrzyskichChałupa
w Kakoninie
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