
  

 

PRZEWODNIK 

MONIKI I 

MIŁOSZA 
Województwo Świętokrzyskie  

STRESZCZENIE 
Te atrakcje zwiedzaliśmy będąc tam 3 razy. 

Optymalny czas, aby zapewnić sobie czas to 4 noce.  

Miłosz Bednarek 
      

 



1. Oblegór (taraz widokowy) 

• Współrzędne tarasu widokowego i parkingu: 50.9696, 20.4417, 

 

Opinia Moni i Miłosza 

- parking bezpłatny pod tarasem 

- wejście bezpłatne 

- atrakcje dla dzieci 4+ (dużo takich sprzętów pokazujących właściwości dźwięków i inne 
doświadczenia) 

-  Piękne widoki 

- świetne  miejsce na zdjęcia 

- dużo informacji o przyrodzie wokół 

- bezpłatna toaleta (taka porządna) 

10/10 od miłośników ładnych widoków 

 

 

 

 



2. Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza i Aleja Lipowa (to jest 5 minut od 

poprzedniej atrakcji) 

Będąc w Oblęgorku nie sposób ominąć niedawno powstałej ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej 

oraz zjawiskowej Alei Lipowej. Ścieżka powstała w 2020 roku i jest jedynym takim miejscem na 

terenie województwa świętokrzyskiego. Na ścieżce można przeprowadzać eksperymenty ze 

światłem, poznać i posłuchać mieszkańców lasu, zagrać w gry terenowe, przejść sensoryczną 

ścieżkę zmysłów, czy poznać tajemnice wodnego świata.  

• Współrzędne parking na początku ścieżki: 50.9529, 20.4729. 

 



 

Opinia Moni i Miłosza 

- parking bezpłatny pod tarasem 

- wejście bezpłatne 

- atrakcje dla dzieci 4+ (dużo tablic dydaktycznych i infirmacyjnych) 

-  Piękna aleja, duży obszar do spacerów 

Niestety Miłosz z Julą byli tylko na początku, bo padał siarczysty deszcz. Ale mówią, że gdyby 
byli drugi raz to chętnie by szli do końca.  

?/10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Dąb Bartek 

ADRES: Zagnańsk ul. Turystyczna  

 

Opinia Moni i Miłosza 

- parking bezpłatny ale po drugiej stronie ulicy 

- wejście bezpłatne 

- atrakcje dla dzieci 4+ (dużo tablic dydaktycznych i infirmacyjnych) 

- miejsce na zjedzenie śniadanka 

- robi wrażenie swoją wielkością 

8/10 szału nie ma, ale być tam i nie zobaczyć to też szkoda ;D 

 

 



4. Ruiny Huty Józef  

ADRES: 26-050 Samsonów 

 

Opinia Moni i Miłosza 

- parking bezpłatny  

- wejście bezpłatne 

- fajne do spaceru 

- można wejść w stare lochy i między mury 

- cudna studnia do zdjęć  

- można zjeść śniadanko na trawie 

Takie miejsce na postój. 

7/10  

 

 

 

 

 



5. Muzeum Zabawek i zabawy 

ADRES: plac Wolności 2, 25-367 Kielce

 

 

Opinia Moni i Miłosza 

- parking na rynku (parkometr) 

- wejście płatne 

- atrakcje dla dzieci 3+ (dużo tablic dydaktycznych i infirmacyjnych) 

-  dużo zabawek ale tylko do oglądania 

- spory sentyment dla osób starszych 

- fajne pokazanie dzieciom jak było kiedyś  

810 



6. Ogród Botaniczny w Kielcach 

ADRES: Jagiellońska 78, 25-734 Kielce 

 

 

Opinia Moni i Miłosza 

- parking bezpłatny  

- wejście  płatne  

- atrakcje dla dzieci 3+ (dużo tablic dydaktycznych i informacyjnych) 



- dużo kwiatów, roślin, wiele miejsc do odpoczynku, piękne widoki, szałasy z roślin, skałki do 
wspinania, zbiorniki wodne, sztuczny wodospad taki, typowe miejsce do spacerów i cieszenia 
oka 

-  Piękna aleja, duży obszar do spacerów 

Jula się wspinała, oglądała kwiaty, chodziła przez tunele 

- takie 2h spacerku 

10/10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Hotel Uroczysko 

ADRES: Cedzyna 44D, 25-900 Kielce 

 

 



 

 

 

Opinia Moni i Miłosza 

- parking bezpłatny pod hotelem 



- Zalew Cedzyna po drugiej stronie ulicy 

- smaczne śniadania, spory wybór 

-  Piękna leśna okolica 

- średnia jakość obiadów w restauracji w stosunku do ceny (po inne lata było smaczniej)  

9/10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Łysica 

Na Łysicę można wejść tylko szlakiem od strony Świętej Katarzyny. 

 

 



Opinia Moni i Miłosza 

- wejście i zejście po skałkach  

- satysfakcja 

- wejście płatne  

- nie trzeba mieć nie wiadomo jakiej kondycji  

1010 my lubimy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Łysa Góra 

Możliwość zdobycia szczytu od strony Huta Szklana(miejscowość) 

 

 

Opinia Moni i Miłosza 

- parking płatny  

- wejście płatne na taras widokowy (widok cudowny) 

- możliwość wejścia ulicą albo lasem (można z wózkiem) 

10/10  

 

 



10.Krajno Pierwsze – punkty widokowe 

Punkt widokowy w Krajnie Pierwszym powinno kojarzyć więcej osób. To tam, gdzie jest taki 

duży parking w drodze do Świętej Katarzyny pod Łysicą. Widoki są przepiękne i nieważne, o 

której porze dnia tam jesteśmy. Warto się tam na chwilę zatrzymać. Co z niego widać? Między 

innymi: Bukową, Wiśniówkę, Klonówkę, Radostową czy Pasmo Małogoskie. 

• Współrzędne punktu widokowego: 50.8915, 20.8637. 

 

Opinia Moni i Miłosza 

- parking bezpłatny pod tarasem 

- typowe miejsce postojowe z efektem WOW 

- ławka z palety, żeby usiąść i się zachwycać 

10/10  



11.Rezerwat Przyrody Kadzielnia 

ADRES: aleja Legionów, 25-202 Kielce 

 

 

 

Opinia Moni i Miłosza 

- parking bezpłatny pod tarasem 

- wejście bezpłatne 

- piękne widoki 

- Duży obszar do spacerów 

10/10  



12.Rezerwat Skalny Ślichowice 

ADRES: Kazimierza Wielkiego, 25-633 Kielce 

 

 

Opinia Moni i Miłosza 

- parking bezpłatny pod tarasem 

- wejście bezpłatne 

- atrakcja z efektem WOW 

- można zejść do samej wody 

-  można obejść dokoła, można objechać rowerem ale bardziej trenowo 

- Jula była pod wrażeniem 

10/10 



13.Muzeum Wsi Kieleckiej 

ADRES: Tokarnia 303, 26-060 Tokarnia 

 

 



Opinia Moni i Miłosza 

- parking bezpłatny pod tarasem 

- wejście płatne 

- duży obszar do spaceru  

- stare budowle 

- fajne miejsce na robienie zdjęć 

.  

10/10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.GEONATURA KIELCE – Centrum Geoedukacji 
 

ADRES: ul. Daleszycka 21 , 25-202 Kielce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinia Moni i Miłosza 

- parking bezpłatny pod tarasem 

- wejście bezpłatne 

- fajne atrakcje interaktywne 



- ogród na dachu  

10/10  

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! Przedstawione zdjęcia są tylko poglądowe w celu ułatwienia wam decyzji co zwiedzić w 

Kielcach i okolicach. 

 

 



Dodatkowo: 

- Zalew Cedzyna 

- SabatKrajno – ale tego miejsca nie polecam – za wejście do parku Miniatur zapłaciliśmy ponad 90zł 

a każda kolejna atrakcja na terenie była dodatkowo płatna 10-20 zl i weź dziecku wytłumacz czemu 

nie może iść tu i tu.  

- samo wejście na szczyt (bo te miniatury umieszczoe tak, że człowiek się wspina przy okazji) było 

największą atrakcją i widok na końcu no ale nie za taką cenę 

- wracając do Wawy wstąpiliśmy do Trickorama Magia Iluzji w Radomiu – fajne miejsce dla dzieci 3 

lata plus, choć i Celka świetnie się bawiła (10mcy) miejsca do zdjęć, iluzje wzrokowe, mini plac zabaw. 

Ale dość drogie bilety ale warte ceny moim zdaniem  

 

Starszak i niemowlak TIPY Miłosza i Moniki 

-nosidło, chusta dla malucha to konieczność, nie wszędzie można wjechać wózkiem, nie wszędzie to 

w ogóle dałoby radę, a noszenie na rękach to nic przyjemnego przez tyle godzin 

- jak zamawialiśmy jedzenie braliśmy dwie zupy i dla nas drugie danie Celka jadła część ( przelewałam 

jej do filiżanki ) i resztę my :D 

- jedliśmy na zmianę, jedno bawiło Celkę drugie sączyło drinka bez alko i jadło i później zamiana 

- podczas jazy pomagała Julli ustawiona nawigacja, na którą ona patrzyła, widząc ile zostało jeszcze 

drogi 

 

JEŚLI SKORZYSTACIE Z MIŁOSZA PRACY 

postawcie mu „kawkę” z tym, że on 

wyda to na słodycze :D 

 

https://buycoffee.to/kreatimo 

https://buycoffee.to/kreatimo

