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Kajaki w oczekiwaniu na przygodę z rzeką Czarną. Fot. LGD – Dorzecze Wisły



Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce publikację promu-
jącą walory szlaku kajakowego na rzece Czarnej z Rytwian do Po-
łańca. Szlak wpisany jest w obszar gmin: Łubnice, Oleśnica, Osiek, 
Połaniec, Rytwiany, zrzeszonych w ramach Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania – Dorzecze Wisły. Niepowtarzalny klimat tych gmin 
połączył je we wspólnym działaniu na rzecz promocji i rozwoju regio-
nu. Bogata historia, zabytki, gościnność mieszkańców, baza agrotury-
styczna i sportowa to atuty tych ziem, które łączą wspólne zwyczaje, 
kultura i tradycje, ale i wspólna historia. Region ten to prastara ziemia 
sandomierska, którą zamieszkiwały najznamienitsze polskie rody. 
Znajdują się tu także liczne gospodarstwa agroturystyczne oferujące 
poza noclegiem szereg atrakcji turystycznych oraz przysmaki lokal-
nej kuchni. LGD – Dorzecze Wisły oferuje również inne nowoczesne 
formy rekreacji i wypoczynku, jak: nowoczesne place zabaw z natu-
ralnej wielkości dinozaurami, boiska, nowoczesny basen z saunami, 
korty, kręgielnia, skatepark, kino. Każda z gmin: Łubnice, Oleśnica, 
Osiek, Połaniec i Rytwiany, organizuje cyklicznie, szereg ciekawych 
imprez i wydarzeń kulturalnych promując lokalnych twórców i arty-
stów. Charakter tej ziemi pozwala znaleźć każdemu coś dla siebie, 
od śladów grodzisk średniowiecznych, pałaców i dworów, zabytków 
architektury przemysłowej do perełek sztuki sakralnej. Wszystko to 
położone jest pośród wspaniałej przyrody i otoczeniu rzeki Czar-
nej, Wschodniej oraz Wisły. Jesteśmy pewni, że wrażenia, jakich tu 
doświadczycie, sprawią, że powrócicie do naszej „Małej Ojczyzny” 
jeszcze raz.

Zapraszamy serdecznie,

 Aneta Matusiewicz 
Prezes Zarządu LGD – Dorzecze Wisły

Łukasz Orłowski 
Dyrektor Biura LGD – Dorzecze Wisły
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1. CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA TERENU

Obszar, przez który Stowarzyszenie LGD – Dorzecze Wisły wytyczy-
ło szlak kajakowy Rytwiany – Połaniec, położony jest w południowo-
-wschodniej części województwa świętokrzyskiego, w powiecie 
staszowskim. Według podziału fizyczno-geograficznego, jest to za-
chodnia cześć w prowincji Wyżyna 
Polska, podprowincji Wyżyna 
Małopolska, w makroregionie 
Wyżyna Kielecka i Niec-
ka Nidziańska. W obrębie 
Wyżyny Kieleckiej rozcią-
gającej się między Pilicą  
a Wisłą i Niecką Nidziań-
ską, znajdują się mezo-
regiony: Pogórze Szydło-
wieckie i Niecka Połaniecka. 
Do wód powierzchniowych 
obszaru zalicza się trzy naj-
większe rzeki: Wisłę, Czarną  
i Wschodnią. 

Mapka podziału fizyczno-geograficznego z obszarem 
obejmującym trasę spływu kajakowego rzeką Czarną 

Stanica nr. 2 w Rudnikach. Fot. A. Komorowski
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2. RZEKA CZARNA I JEJ PRZYRODA 

Rzeka Czarna ma 61 kilometrów długości, obejmuje obszar o powierzchni ok. 
1377,8 km2 i jest lewobrzeżnym dopływem Wisły. Jej źródła znajdują się w ob-
rębie torfowiskowego Rezerwatu Białe Ługi, u podnóża Stołowej Góry Pasma
Cisowskiego, w południowo-wschodniej części Gór Świętokrzyskich. Nazwa 
rzeki (wg. Jerzego Fijałkowskiego, geologa z P.I.G. w Kielcach) pochodzi od 
zabarwienia piasku dennego, którego uwodnione tlenki żelazowo-manga-

nowe tworzą brunatne otoczki na ziarnach 
piasku, zwane często konkrecjami. W oko-
licach Rakowa rzeka wpływa w obszar Po-
górza Szydłowskiego. Pomiędzy Rakowem  
a Korytnicą wody Czarnej zostały spiętrzone, 
tworząc największy w województwie zbior-
nik zaporowy o nazwie Chańcza, do którego 
uchodzi jeden z większych dopływów Czar-
nej – Łagowica. W okolicach Staszowa rze-
ka opuszcza Pogórze Szydłowskie i wpływa  
w obszar Niecki Połanieckiej.

W Połańcu do Czarnej ucho-
dzi jej największy dopływ, 
rzeka Wschodnia, która wraz 
ze swym największym dopły-
wem – Sanicą – płynie osią 
Niecki Połanieckiej. Charakte-
ryzując koryto rzeki Czarnej, 
należy wspomnieć, że jest ono 
głęboko wcięte w podłoże  
i wyróżniają je liczne meandry, 
ukształtowane w wyniku erozji 
linii brzegowej i akumulacji ma-
teriału dennego. Pomiędzy Win-
nicą a Zawadą na wysokości  

154 m n.p.m., w miejscu 
zwanym Zapadliskiem Poła-
nieckim, Czarna wpada do 
Wisły na 222 kilometrze jej 
biegu. Rzeka Czarna wraz 
z jej bezpośrednim otocze-
niem to obszar o ciekawych 
walorach przyrodniczych, 
w którym żyje bogaty eko-
system. Na obszarach po-
przeplatanych nadrzecznymi 
łąkami spotkamy różnorod-
ne gatunki drzew, krzewów, 
roślin. Dają one przez większą cześć szklaku kajakowego ochronę przed słoń-
cem, ale zasadniczo są miejscem życia i schronieniem dla wielu organizmów 
i zwierząt. Najczęściej spotykanymi w tutejszych wodach rybami są: brzana, 

karaś, karp, płoć, leszcz, 
sandacz, węgorz, szczu-
pak i piskorz. 

Płazy i gady reprezen-
tują tu: rzekotka drzew-
na, ropucha zwyczajna  
i zielona, padalec, za-
skroniec, żmija. Przed-
stawicielami ssaków są: 
łoś, jeleń, dzik, sarna, 
zając, lis, wydra, kuna, 
tchórz, łasica. Cieka-
wostką jest również to, 
że spotkać tu można bo-
bry, ślady ich żerowania 
widoczne są w wielu 
miejscach. Rzeka Czarna 
to także ostoja dla licz-
nych gatunków ptaków.  

Konkrecje zalegające na dnie 
Czarnej. Fot. A. Komorowski

Czarna i jej przyroda. 
Fot. A. Komorowski

Bóbr. 

Młode sarny. 
Fot. A. Komorowski

Bobry 
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Można tu zaobserwować m.in.: żurawie, bociany, czaple, sowy, kukułki, 
dudki, szpaki, drozdy, słowiki, szczygły, sójki, gile, jemiołuszki, dzikie kaczki, 

kowaliki czy zimorodki. Ochrona przyrody 
to ważny element działań tutejszych stowa-
rzyszeń i instytucji. Edukacja proekologiczna  
o rzece Czarnej zaczyna się u nas już w przed-
szkolu, uczymy w nim jak dbać o środowisko 
naturalne, budując zarazem świadomość  
o wartościach, jakie niesie rzeka. Dlatego też, 
korzystając z rzeki, dbaj o środowisko:
■ nie zaśmiecaj,
■ nie hałasuj i nie płosz dzikich zwierząt,
■ uważaj na ptasie gniazda i ptasie rodziny.

Miej świadomość, że Ty także jesteś elementem otaczającej Cię przyrody!

Młode pokolenie przyszłych kajakarzy „Przedszkolna Brygada znad Czarnej”  
z makietą rzeki Czarnej. Projekt „Dla rzeki i lasu nie żałuję czasu” realizowany przez 
Przedszkole Publiczne w Połańcu. Fot. Przedszkole Publiczne w Połańcu

Zimorodek

3. ZANIM WSIĄDZIESZ DO KAJAKA 
INFORMACJE PRAKTYCZNE

GDZIE WYPOŻYCZYĆ KAJAK I GDZIE DOWIEDZIEĆ SIĘ O ATRAKCJACH  
Z OBSZARU LGD – DORZECZE WISŁY?

■ Sprzęt kajakowy można wypożyczyć w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Po-
łańcu (OSiR). Kontakt: ul. Wincentego Witosa 1, 28-230 Połaniec. Tel. 15 8651 
120, www.osir.polaniec.eu. Tam też zapoznasz się z regulaminem udostępnie-
nia kajaków. Warto podkreślić, że spływy są organizowane przez uczestników 
we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

■ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły, które urucho-
miło szlak kajakowy, może udzielić Ci informacji o możliwościach aktywnego 
spędzania czasu w naszym regionie. Kontakt: ul. Ruszczańska 27, pok.110,  
28-230 Połaniec. Tel. 15 8650 216, www.dorzeczewisly.pl
■ Informacji o atrakcjach turystycznych, bazie noclegowej i gastronomicznej 
udzielają także:

Punkt informacji turystycznej w Połańcu
Adres: Plac Uniwersału Połanieckiego 1,
28-230 Połaniec. Tel. 15 832-32-28.
http://portal.polaniec.eu/pl/dla_turystow/punkt_informacji_tury-
stycznej/

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach
Adres: Szkolna 1, 28-236 Rytwiany. Tel. 15 838-54-06.
http://rytwiany.naszgok.pl/

Urząd Miasta i Gminy w Osieku
Adres: ul. Rynek 1, 28-221 Osiek. Tel. 15 867-12-03.
http://gmina-osiek.pl/

Centrum Kultury w Łubnicach
Adres: Łubnice 74, 28-232 Łubnice. Tel. 15 865-92-41.
https://cklubnice.pl/

Urząd Miasta i Gminy w Oleśnicy
Adres: Oleśnica ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica. Tel. 41 377-40-36.
https://gminaolesnica.pl
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JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO SPŁYWU I CO CIĘ CZEKA NA RZECZCE?

Przed zaplanowaniem spływu należy sprawdzić pogodę oraz zapytać  
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Połańcu lub w LGD – Dorzecze Wisły o wa-
runki na rzece. Dla podniesienia bezpieczeństwa i komfortu, do kajaka warto 
zabrać: 

■ kamizelki asekuracyjne lub ratunkowe ■ worek nieprzemakalny ■ apteczkę 
■ środki przeciw komarom ■ okulary przeciwsłoneczne ■ kremy do opalania  
z filtrem. 

Zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem pozwoli także zdobyć podstawo-
we informacje, aby zaplanować przygodę z rzeką na miarę naszych możliwo-
ści, potrzeb i czasu.

Przepłynięcie całego szlaku kajakowego Rytwiany – Połaniec o długości 
około 20 km wymaga dobrego przygotowania się na wyprawę, która trwać 
będzie od 8 do 12 godzin.

9

Na szlaku znajdziemy zakola z małymi, uroczymi plażami. Fot. A. Komorowski

Uczestnicy spływu kajakowego organizowanego przez Lokalną Grupę LGD – 
Dorzecze Wisły w 2013 roku. Fot. LGD – Dorzecze Wisły

Czas trwania spływu uzależniony jest od takich czynników jak: poziom wody 
w rzece, ilość naturalnych przeszkód, a w szczególności doświadczenie  
w pływaniu kajakiem. Jeśli zamierzasz więc przepłynąć cały szlak, dobrze się 
do tego przygotuj. Do niedogodności, które można spotkać na rzece, zaliczyć 
należy: jazy, wypłycone brody, progi, pozostałości po drewnianych konstruk-
cjach mostów oraz pojawiające się czasami naturalne przeszkody w postaci 
powalonych drzew. Dla niektórych kajakarzy niedogodności te mogą stanowić 
także klimat prawdziwej przygody, a dodatkowo stwarzać okazję do obserwa-
cji zjawisk, którymi rządzi przyroda.

UWAGA!
Warto dodać, że spływ kajakowy można również uprościć, rozpoczynając go
z innych miejscowości. Najpopularniejszymi miejscami startu (trasami), które 
rekomenduje LGD – Dorzecze Wisły, są:

1. Rudniki – Winnica. To najpopularniejsza trasa o dł. ok. 10 kilometrów wy-
bierana przez kajakarzy. Czas trwania spływu to ok. 2,5 h. Punkt startowy 
znajduje się w Rudnikach (KM rzeki 10+415) pod mostem żelbetowym przy 
drodze do Rudy.



2. Niedziałki – Winnica. To trochę dłuższa trasa ok. 13-kilometrowa. Czas 
trwania spływu to ok. 3-4 h. Punkt startowy (KM rzeki 13+480) znajduje się 
pod mostem żelbetowym drogi krajowej numer 79.

10

11

Rudniki wodowanie kajaków. Fot. LGD – Dorzecze Wisły

ZNAKI INFORMACYJNE I OSTRZEGAWCZE NA RZECE

W celu prawidłowego funkcjonowania szlaku wyznaczono na rzece sześć sta-
nic, wyposażonych w wiaty, drewniane ławki, stoły oraz miejsca na ogniska  
i grill. Pozwalają one w przypadku zmęczenia czy zmiany warunków atmos-
ferycznych na bezpieczne zakończenie spływu. Wszystkie stanice oznaczone 
są znakami informacyjnymi i ostrzegawczymi wg. poniższych wzorów. To naj-
ważniejsze znaki szlaku kajakowego!

Naturalne przeszkody na rzece. Fot. A. Komorowski Czasami trzeba trochę powalczyć z kajakiem i prądem rzeki. 
Fot. LGD – Dorzecze Wisły

2. 1. 

Znaki informujące  
o miejscach do wodowania 
i wyciągania kajaków
wraz z nazwą stanic

Znaki ostrzegawcze:
1. Niebezpieczeństwo
2. Drewniane pale  
(na tym szlaku są to pozostałości 
konstrukcji starych mostów)



w 1919 roku przez księcia Macieja Radziwiłła. W kilku miejscach nad rzeką 
wiszą drewniane kładki.

KM rzeki 15+650
Rzeka powoli zaczyna się pogłębiać i poszerzać, to znak, że jesteśmy na wy-
sokości miejscowości Podkłodzie. W tym miejscu Moczydlnica, kończy swój 
bieg i łączy się z rzeką Czarną, dopływającą z prawej strony. Jest to charaktery-
styczne miejsce z drzewami, na których widać liczne ślady żerowania bobrów.

KM rzeki 15+705 – 14+080
Płynąc już właściwym korytem rzeki Czarnej, wpływamy do wsi Kło-
da, o czym dowiemy się, przepływając pod żelbetowym mostem. Po 
minięciu Kłody rzeka zaczyna zwalniać, meandrując łagodnymi łuka-
mi wzdłuż pól ornych. Koryto rzeki na tym odcinku ma szerokość od  
7 do 25 m, a głębokość dochodzi czasami do ok. 3 m. To jeden z pięk-
niejszych odcinków rzeki z racji bujnej przyrody i ciszy. Podziwiając 
przyrodę, dopływamy do jazu we wsi Szczeka i kanału rozdzielczego 
prowadzącego do starego młyna w Niedziałkach.

4. PRZEBIEG SZLAKU KAJAKOWEGO RYTWIANY – 
POŁANIEC

Przygodę ze szlakiem kajakowym rozpo-
czynamy w Rytwianach na rzeczce zwanej 

Moczydlnicą, będącej lewym dopływem Czarnej. 
Ostatnim punktem szklaku będzie stanica znajdują-
ca się w miejscowości Winnica pod Połańcem.

PUNKT STARTOWY SPŁYWU RYTWIANY  
KM rzeki 20+475
W Rytwianach przy ul. Niwy pod mostem woduje-

my kajaki. Stan wody w Moczydlnicy bywa tu cza-
sami ograniczony, dlatego warto rozważyć zorganizo-

wanie spływu z innych, dogodnych miejsc, proponowanych we 
wcześniejszym rozdziale. Na pierwszych metrach naszego szlaku mijamy po 
lewej stronie dawne Zakłady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa założone  
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Startujemy – kajaki na wodę!

Podczas spływu warto pamiętać o kamizelkach ratunkowych. 
Fot. LGD – Dorzecze Wisły

Jaz w Szczece. Fot. A. Komorowski



UWAGA! Rzeka w tym miejscu jest głęboka, a jaz musimy ominąć. 
Dopływamy do prawego brzegu i przenosimy kajaki aż do prawego 
koryta poniżej jazu.

14
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Czarna w okolicach wsi Szczeka. Fot. A. Komorowski

MAPKA PRZEBIEGU SZLAKU KAJAKOWEGO RYTWIANY - POŁANIEC

Niwy
Podkłodzie

Wzory

Kłoda

Niedziałki

Rudniki

Łęg
Zawada
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B13+480
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Rodzinne kajakowanie w okolicach Winnicy. Fot. A. Komorowski 

1

A - Trasa Rytwiany – Winnica, 
dł. ok. 20 km

- Trasa Niedziałki – Winnica, 
dł. ok. 13 km

- Trasa Rudniki – Winnica, 
dł. ok. 10 km

B

C
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KM rzeki Czarnej 13+480 – 12+800
Dopływamy do mostu żelbetowego w Niedziałkach. To miejsce skąd 
również można rozpocząć spływ. Rzeka prowadzi nas powoli w stro-
nę kładki położnej na wysokości wspominanego młyna. Na tym odcin-
ku szlaku kajakowego będziemy płynąć przez miejsce, gdzie zrobiono 
przejazd w bród z betonowych płyt drogowych podsypanych kamie-
niem. Utworzył on stopień wodny o wysokości 50 cm. UWAGA! War-
to dla bezpieczeństwa w tym miejscu wyjść z kajaka i przeprowadzić 
go poniżej progu.

KM rzeki Czarnej 10+415
Wpływamy na teren gminy 
Połaniec i jednej z najstar-
szych jej wsi Rudniki. Tu mo-
żemy zaplanować odpoczy-
nek w znajdującej się przy 
betonowym moście stanicy 
nr 2 z drewnianą wiatą.

Rudniki w czasach istnienia 
kasztelanii połanieckiej wy-
tapiały z występujących tu 
rud darniowych w kuźniach 

Wodowanie kajaków pod mostem w Niedziałkach. Fot. LGD - Dorzecze Wisły

Meandry rzeki Czarnej w okolicach Rudnik. 
Fot. A. Komorowski

grodowych sztaby żelaza. Poza rudami żelaza, badania geologiczne 
potwierdziły, że to także teren, pod którym zalegają złoża siarki. Przed 
betonowym mostem w Rudnikach w latach 1828-1852 funkcjonowała 
papiernia. W XIX w. we wsi, na terenie dzisiejszej szkoły i remizy stał 
dwór.

Meandry rzeki Czarnej w okolicach Rudnik widok z motolotni.
Fot. Stowarzyszenie Lotnicze „RYTWIANY” im. M. Marcinkowskiego

Przeszkoda, drewniane pale przed Połańcem. Fot. A. Komorowski
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KM rzeki Czarnej 6+730
Dopływamy do Połańca, gdzie wzdłuż pól i dzikich łąk rzeka mean-
druje łagodnymi łukami. Przed wpłynięciem do miasta rzeka łączy się 
ze swoim prawym dopływem – rzeką Wschodnią. Na tej wysokości 
znajduje się przeszkoda w formie kilku rzędów drewnianych pali wbi-
tych w dno. Są to pozostałości mostu lub zabudowań starego młyna. 
UWAGA! Zalecamy ostrożność podczas pokonywania tej przeszko-
dy. W tym miejscu w XV w. funkcjonował także folwark królewski,  
w pobliżu, którego w 1968 roku znaleziony został tzw. skarb z Po-
łańca w postaci garnca zawierającego 148 srebrnych monet z czasów 
wpływów rzymskich.

KM rzeki Czarnej 5+000
Dopływamy do charakterystycznej wiszącej kładki przy kościele 
pw. św. Marcina. Zbliżając się do niej, należy uważać na wystające  

z wody drewniane pale. Są to 
pozostałości po konstrukcji sta-
rego drewnianego mostu. Ten 
odcinek rzeki to także okolice 
centrum starego Połańca. Po 
lewej stronie, poniżej kościo-
ła znajduje się stanica nr 3, 
gdzie można zatrzymać się 
na odpoczynek. W pobliskim 
w rynku można także zrobić 
drobne zakupy lub odwiedzić 
słynną lodziarnię w galerii  
u lokalnego rzeźbiarza Józefa 
Reguły. Płynąc dalej, widać 
żelbetowy most drogi krajowej 
numer 79. Zaraz po minięciu 
go, po lewej stronie, widoczny 
jest brzeg pola zwanego „Cioł-
kowe Błonie” – przed wojną 

Metalowa kładka i kościół 
pw. św. Marcina w Połańcu. 
Fot. A. Komorowski

mieściło się na nim boisko sportowe. Na wysokości ulicy Partyzan-
tów trafimy na kolejną wyznaczoną na terenie Połańca stanicę nr 4  
z drewnianymi ławkami i miejscem na ognisko.

KM Czarnej 4+200
Kolejny charakterystyczny punkt na trasie spływu to stalowa kładka 
technologiczna w pobliżu ul. Partyzantów, zwana przez tutejszą mło-
dzież: „Yellow bridge”. Od tego miejsca widać, że brzegi rzeki zostały 
wyregulowane i umocnione, a rzeka zaczyna się poszerzać.

KM Czarnej 2+700
Dalej Czarna wije się po jed-
nym z większych meandrów, 
po czym wpływa do starej 
wsi Winnica. Miejsce to ma 
też i swoją nową historię,  
z racji, że popłyniemy (na 
wysokości betonowego prze-
jazdu w bród) nowo wyty-
czonym korytem Czarnej. 
Powstało ono w ramach li-
kwidacji groźnego osuwiska 

Czarna w Połańcu. Fot. LGD – Dorzecze Wisły

Przejazd w bród na Winnicy. Fot. A. Komorowski
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pobliskiej skarpy. Rzeka na tym odcinku ma od 12 do 20 m szerokości. 
Tuż przy betonowym brodzie znajduje się stanica nr 5.

KM rzeki Czarnej 1+100 - KONIEC SZLAKU KAJAKOWEGO
Ostatni odcinek szlaku otoczony jest ciszą i dziką przyrodą. Znajduje się 
tu wiele siedlisk ptasich. Częstym gościem jest tutaj piękny zimorodek.  
W tak uroczym otoczeniu przyrody dopływamy powoli do stanicy nr 6, 
kończącej szlak kajakowy. Po 
prawej stronie przed tzw. „Czer-
woną kładką” wyciągamy kajaki 
i wychodzimy na brzeg, a rzeka 
Czarna podąża dalej, by połą-
czyć się z Wisłą na jej 222 kilo-
metrze. Po odstawieniu kajaków 
możemy zrelaksować się wśród 
tutejszej przyrody, zobaczyć po-
bliskie średniowieczne grodzisko 
lub spocząć na którymś z miej-
skich skwerków Połańca, ukła-
dając sobie dalszy ciąg przygody 
wśród innych atrakcji obszaru 
LGD – Dorzecze Wisły.

Ostatni odcinek rzeki stanica nr 6. 
Fot. LGD – Dorzecze Wisły
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5. OPIS ATRAKCJI OBSZARU LOKALNEJ GRUPY 
DZIAŁANIA – DORZECZE WISŁY 

GMINA RYTWIANY
Gmina Rytwiany położona 
jest nad rzeką Czarną, przy 
trasie wojewódzkiej nr 764 na 
odcinku Staszów – Połaniec, 
liczy ok. 6,6 tys. mieszkańców  
i zajmuje obszar 126 km2. W jej 
skład wchodzą: Rytwiany, Kło-
da, Szczeka, Niedziałki, Ruda, 
Grobla, Tuklęcz, Gaj Święcic-
ki, Sichów Mały, Sichów Duży, 

Święcica, Sydzyna, Pacanówka, Strzegom, Strze-
gomek. Jako osada, Rytwiany wzmiankowane 
były już w XIV wieku jako dobra Kurowskich.  
W XV w. arcybiskup gnieźnieński Wojciech  
Jastrzębiec wybudował tu gotycki zamek 
obronny, który przekazał w ręce Dersławowi  
z Rytwian. Do naszych czasów pozostał z niego 
tylko ceglany narożnik. 

Był on również siedzibą innych wspania-
łych polskich rodów. W XIX w. za sprawą 
rodziny Radziwiłłów dobra rytwiańskie 
prezentowały wzorowy organizm prze-
mysłowo-gospodarczy. W jego centrum 
znajdował się Pałac radziwiłłowski, 
obecnie Hotel Rytwiany. Wędrując po 
zakamarkach Rytwian, znajdziemy także 
wiele innych dawnych obiektów, jak: za-
budowania folwarczne, zakłady mecha-
niczne, ochronka, cegielnia, tartak czy 
młyn na Grobli. Na uwagę zasługuje tak-
że kompleks budynków dawnej gorzelni, 

Dersław w Rytwian. 
Fot. A. Komorowski

Klasztor pokamedulski w Rytwianach. 
Fot. A. KomorowskiPo zakończeniu spływu można odpocząć przy ognisku, na Winnicy. 

Fot. Przedszkole Publiczne w Połańcu



który przez wiele lat był w stanie trwałej ruiny, a obecnie podejmowane są 
tu działania rewitalizacyjne. Połowę obszaru gminy Rytwiany zajmują piękne 
lasy, wśród których ukryty jest jeden z najciekawszych zabytków, XVII-wiecz-
ny klasztor pokamedulski zwany „Pustelnią Złotego Lasu”. Wnętrze klasztoru 
to skarbiec XVII-wiecznej sztuki sakralnej. Klasztor był również wykorzysty-
wany podczas kręcenia serialu historycznego „Czarne chmury”. Poza ob-
szarami leśnymi w krajobrazie dominują liczne zbiorniki wodne. Na uwagę 
zasługuje przede wszystkim rezerwat przyrody „Dziki Staw” w miejscowości 
Grobla. Szczególnym walorem jest także Gospodarstwo Rybackie Rytwia-
ny położone nad Czarną, gdzie od ponad 100 lat podstawową rybą hodo-
waną jest karp. Na terenie gminy produkowane jest również szlachetne wino 
w trzech winnicach: „Winnicy Rytwiany” w Rytwianach, „Winnicy Carolus”  
w Szczece i „Winnicy Villa Sichów”. Ostatnia z winnic położna jest Sichowie 
Dużym i połączona jest z kompleksem pałacowo-parkowym z 1794 roku. 
Istniejący tu pałac z zabudowaniami jest dawną posiadłością rodziny Radzi-
wiłłów. W otoczonych parkiem zabudowaniach powstał „Dom i Biblioteka 
Sichowska” im. Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów z wygodnym pensjonatem. 
W rytwiańskich lasach znajduje się także wieś Strzegom z zabytkowym mod-
rzewiowym kościółkiem z przełomu XVI/XVII w. Sędziwą metrykę i ciekawą 
historię posiada Szczeka, gdzie znajduje się zabytkowa kaplica z XVII wieku  
z legendarnym „Czarnym Krzyżem”.
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GMINA POŁANIEC
Dzisiejszy Połaniec wraz z gminą liczy ok. 12,5 tys. miesz-
kańców. Jest nowoczesnym miasteczkiem, które odżyło po 
wybudowaniu tu w latach 70. XX w. elektrowni Połaniec. 
Od tego czasu z każdym rokiem rozwija się i pięknieje.  
O średniowiecznej metryce, oprócz śladów grodziska, 
świadczą upamiętnione głazami miejsca prastarych kościół-

ków i kapliczek na pięknie położonej skarpie nadwiślańskiej. W sąsiedztwie 
skarpy znajduje się najważniejsze miejsce w mieście – Kopiec Kościuszki, na 
którym Naczelnik Tadeusz Kościuszko ogłosił swój słynny Uniwersał. Tutejsze 
tradycje kościuszkowskie są mocno wpisane w życie gminy, a ich szczególnym 
upowszechnianiem zajmuje się Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu.

W samym Połańcu godnymi uwagi są 
XVIII-wieczna Kaplica Matki Boskiej 
Różańcowej przy ponad 100-letnim ko-
ściele św. Marcina i murowany Cheder 
na ul. Mieleckiej z XVIII w. Nowe mia-
sto oferuje turystom wiele możliwości 
spędzania aktywnie czasu. Jest tu m.in. 
Ośrodek Sportu i Rekreacji z obiektem 
basenowo-rekreacyjnym. 

„Dom i Biblioteka Sichowska” im. Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów. 
Fot.A. Komorowski

O tradycje dba Towarzystwo Kościuszkowskie 
w Połańcu. Fot. LGD – Dorzecze Wisły

Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Fot. Sławomir Rakowski



Latem niewątpliwą atrakcją są tu baseny zewnętrzne, które przyciągają tłumy. 
W mieście znajdziemy także korty tenisowe czy skatepark. O kulturę i sztukę 
dba Centrum Kultury i Sztuki posiadające m.in. nowoczesne kino „Impresja”, 
kręgielnię czy wystawę archeologiczną. Po mieście można odbyć niesamo-
witą wycieczkę w czasie. Przy wszystkich placach zabaw ustawione zostały 
naturalnej wielkości dinozaury, tworząc ścieżkę edukacyjną. Godny polecenia 
jest również klimatyczny połaniecki rynek z fontannami, czyli Plac Uniwersału
Połanieckiego. W okolicach Połańca warte odwiedzenia są: dwór w Ruszczy 
wraz z parkiem, w którym stoi prastary „Dąb Kościuszko” oraz rezerwat przy-
rody „Zamczysko Turskie” w Tursku Małym, który utworzono w celu zacho-
wania fragmentów starego drzewostanu lipowego. Nazwa rezerwatu pochodzi 
od pozostałości fortyfikacji z XVI wieku w postaci ziemnych wałów obronnych 
z fosą. Według podań Jana Długosza miała tu miejsce krwawa bitwa rycerstwa
małopolskiego z oddziałami mongolskimi w 1241 roku. Pomiędzy Połańcem 
i Winnicą podziwiać możemy walory krajobrazowe w formie malowniczego 
przełomu utworzonego przez pradawne koryto Wisły. Ponad przełomem, 
w pobliżu miejsca dawnej przeprawy przez Wisłę, widać górującą „Winną 
Górę”.

Stwierdzono na niej osadnictwo da-
towane na od X do XIII wieku. Na 
„Winnej Górze” usytuowany był tak-
że pierwszy połaniecki kościół pod 
wezwaniem św. Katarzyny, o którym 
wspominał Jan Długosz. Połaniec 
to również miejsce znane niemal 
wszystkim wędkarzom. Oprócz słyn-
nego kanału na Wiśle, rzece Czarnej  
i Wschodniej czy zalewu na Wschod-
niej, znajduje się tu Gospodarstwo 
Rybackie Sieragi w Kamieńcu. Prowa-
dzona jest tu hodowla karpia karmio-
nego paszami od lokalnych rolników. 

W miejscowości Zawada nad Wisłą znajduje się Elektrownia Połaniec – piąty 
największy wytwórca energii elektrycznej w Polsce. W 2014 roku w Połańcu 
oddano do użytku kilometrowy most drogowy przez Wisłę, który połączył wo-
jewództwa świętokrzyskie i podkarpackie, dając im nowe możliwości współ-
pracy i rozwoju.
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GMINA ŁUBNICE
Gmina Łubnice zajmuje 84 km2, które w 19 sołectwach (Beszo-
wa, Borki, Budziska, Czarzyzna, Gace Słupieckie, Góra, Gra-
bowa, Łubnice, Łyczba, Orzelec Duży, Orzelec Mały, Prze-
czów, Rejterówka, Słupiec, Szczebrzusz, Wilkowa, Wolica, 
Zalesie, Zofiówka) 
zamieszkuje ok. 

4500 osób. Większą część gminy 
stanowią malownicze pola nadwi-
ślańskie z licznymi rozlewiskami 
wodnymi, kształtowanymi przez 
Wisłę, Kanał Strumień oraz rze-
kę Wschodnią. Najważniejszym 
okresem w życiu Łubnic był wiek 
XVII, kiedy to po potopie szwedz-
kim zniszczony został zamek  
w Rytwianach i rozpoczęto prze-
nosiny siedziby dóbr Lubomirskich 
do Łubnic. 

Zespół pałacowy, wraz z ogrodami, wzniesiony został około roku 1688 dla 
Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, który pozostawił go później córce 
Elżbiecie z Lubomirskich Sieniawskiej. Był to okres największej świetności pa-
łacu. Obiekt ten tworzyli wybitni holenderscy i włoscy mistrzowie, m.in. Tyl-
man von Gameren czy Karol de Prevot, a Łubnice uchodziły wtedy za bogatą  

i niezwykłą wieś. Pałac nie przetrwał do 
naszych czasów, zachowały się jedynie 
resztki fundamentów oraz park „Lipiny”.

Najcenniejszym zabytkiem gminy Łub-
nice jest gotycki kościół parafialny  
w Beszowej pw. św. Piotra i Pawła wraz 
z drewnianą dzwonnicą z przełomu 
XVII i XVIII wieku z dzwonem odlanym 
w 1421 roku. Świątynię tę ufundował  
w 1407 roku arcybiskup poznański, 
późniejszy prymas Wojciech Jastrzę-
biec, który po śmierci w 1436 roku  

Most na Wiśle. Fot. Szymon Pawlak

Gotycki kościół w Beszowej pw. św. Piotra  
i Pawła. Fot. Centrum Kultury w Łubnicach

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela 
w Zofiówce. Fot. Centrum Kultury
w Łubnicach



został pochowany prawdopodobnie w jej podziemiach. W pierwszej połowie 
XV wieku kościół oddano w posiadanie klasztoru ojców paulinów, którzy go-
spodarowali tu do momentu kasacji konwentu w 1818 roku, po czym cały ma-
jątek ruchomy przeniesiono na Jasną Górę. W pobliskiej Zofiówce znajdzie-
my murowany kościół pw. św. Jana Chrzciciela. Dwa inne ciekawe obiekty 
sakralne znajdziemy również w Budziskach. Pierwszy z nich to siedziba Za-
konu Najświętszej Trójcy (trynitarzy). Drugim wartym zobaczenia obiektem 
jest kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Budziskach. Ziemi łubnic-
kiej nie oszczędziły działania wojenne. To właśnie w czasie II wojny świato-
wej wojska rosyjskie wysadziły chylący się ku upadkowi pałac w Łubnicach,  
a jedna z bomb lotniczych zniszczyła kościół w Beszowej. Oprócz miejsc hi-
storycznych, gmina dba o swoje walory naturalne. W Budziskach znajduje się 
uroczy zbiornik wodny, tzw. Żwirownia. O dziedzictwie kulturalnym oraz sza-
cunku obywateli do historii i przyrody świadczą nie tylko zabytki, ale również 
działania kulturalne podejmowane przez Centrum Kultury w Łubnicach. Do 
największych wydarzeń plenerowych należą: „Biesiada Łubnicka” czy Dożyn-
ki Gminne. Gmina Łubnice oferuje miłą atmosferę połączoną z gościnnością  
i życzliwością tutejszych mieszkańców. Bez wątpienia jest to miejsce, gdzie 
można odszukać spokój i harmonię.
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GMINA OLEŚNICA
Gmina zajmuje 53,38 
km2, które w 11 so-
łectwach (Borzymów, 
Brody, Bydłowa, Kępie, 
Oleśnica, Pieczonogi, 
Podlesie, Strzelce, Suf-

czyce, Wojnów, Wólka Oleśnicka) za-
mieszkuje ponad 4000 osób. Osada ta ma 
bardzo starą metrykę i leżała w granicach 
dawnej kasztelanii wiślickiej. Na karty 
historii wkracza jednak dopiero za spra-
wą rodu Oleśnickich, z których najsłyn-
niejszym był biskup krakowski Zbigniew 
Oleśnicki. Oleśnica odczuła też mocno 
wpływy reformacji. Tu właśnie spoczywa 
barwna postać tego okresu – Samuel Zbo-
rowski, kalwinista, hetman kozacki, ścięty na Wawelu. Wiek XIX okraszony 
został pobytami w miasteczku i okolicach Stefana Żeromskiego. Był on za-
trudniony przez Gustawa Zaborowskiego jako guwerner jego dzieci. Wzmianki  
o Oleśnicy można znaleźć w jego „Dziennikach”. Tak o niej pisał: 

„Przecudna jest Oleśnica! Trudno 
wymarzyć coś bardziej pięknego, 
bardziej zdrowego. Żyjesz na dnie 
lasu, w mroku i napawasz się nie-
zmiernym bogactwem półcieni, le-
śnym szumem, świergotem ptaków”. 

Oleśnica tak jak wiele miasteczek 
utraciła prawa miejskie w 1869 r.,  
a odzyskała je dopiero w 2019 roku. 
Elementem wyróżniającym centrum 
Oleśnicy jest bardzo ciekawy XV-
-wieczny układ urbanistyczny wpisa-
ny w uroczy rynek na planie prostoką-
ta. W południowo-wschodniej części 
rynku „króluje” zabytkowy kościół 
parafialny pw. Wniebowstąpienia 
NMP z połowy XIX wieku, który  „Biesiada Łubnicka”. Fot. Centrum Kultury w Łubnicach

Wieża zegarowa remizy strażackiej.  
Fot. A. Komorowski

Kościół parafialny pw. Wniebowstąpienia 
NMP w Oleśnicy.  Fot. A. Komorowski



wybudowany został na fundamentach gotyckiej świątyni z XV wieku. Rozbu-
dowany został w 1888 r. poprzez dobudowanie nawy bocznej, poszerzenie 
prezbiterium oraz dobudowę apsydy i zakrystii. Zwiedzając kościół, koniecz-
nie trzeba zobaczyć wmurowaną nad chrzcielnicą tablicę erekcyjną z 1406 r. 
Na uwagę zasługują także jego przepiękne witraże. Wychodząc ze świątyni, 
warto zwrócić uwagę na sąsiadującą z kościołem figurę Matki Bożej Różańco-
wej z 1911 r. Godna uwagi jest także zlokalizowana na rynku remiza strażacka  
o oryginalnej architekturze. Budynek zwieńczony jest piękną wieżą zega-
rową ozdobioną herbem Oleśnicy. Głównym atutem gminy Oleśnica są jej 
walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz potencjał historyczno-rekreacyjny. 
Symbolem miasteczka są, znani w kraju i za granicą, przedsiębiorcy świad-
czący usługi murarskie. Tutejsza tradycja murarska ma ponad 100 lat. Pokło-
siem tej tradycji stała się także budowa światowego potentata cegieł w tej 
dziedzinie, Koncernu Wienerberger.

Gmina Oleśnica to także ciekawe miejsce do uprawiania turystyki pośród 
wspaniałej przyrody. Tutejsze ziemie znajdują się w obrębie Solecko- 
-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Został on utworzony 
przede wszystkim w celu ochrony wód powierzchniowych rzeki Wschod-
niej oraz walorów przyrodniczych doliny Wisły. Przyszłością Oleśnicy są 
liczne na obszarze gminy stawy. Charakteryzują one gospodarkę, stano-
wią także szansę rozwoju turystyki, a szczególnie agroturystyki.
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GMINA OSIEK
Gmina Osiek zajmuje obszar 129 km2 i składa się z 17 so-
łectw oraz miasta Osiek. Skarpa przebiegająca wzdłuż drogi 
krajowej nr 79 dzieli gminę na część zachodnią o urozma-
iconej rzeźbie terenu, w skład której wchodzą miejscowości: 
Osiek, Bukowa, Suchowola, Pliskowola, Niekrasów, Ossala, 

Ossala Lesisko, Strużki, Tursko Wielkie, oraz część wschodnią z miejscowo-
ściami: Długołęka, Lipnik, Trzcianka, Trzcianka-Kolonia, Matiaszów, Mikoła-
jów, Mucharzew, Nakol, Niekurza, Sworoń Kąty. Miasto sąsiaduje w struktu-
rach LGD z gminami Połaniec i Rytwiany. Gmina ma przemysłowo-rolniczy 
charakter, uwarunkowany głównie działalnością Kopalni Siarki w Osieku. 
Osiek należał do starożytnych osad Sandomierszczyzny, która istniała już na 
początku XI w., kiedy to Bolesław Chrobry w 1020 r. nadał ją benedyktynom 
z klasztoru na Łysej Górze. Mnisi ci ok. 1050 r. mieli wybudować w Osie-
ku drewniany kościół, choć bardziej prawdopodobnym wydaje się jednak, iż 
świątynia ta powstała ok. 1278 r. Sam Osiek prawa miejskie otrzymał w 1430 r.  

Dożynki w Oleśnicy. Fot. Gmina Oleśnica

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika. Fot. A. Komorowski



W 1572 r., po śmierci Zygmunta Augusta, na sejmiku zwołanym do miejscowe-
go kościoła polska szlachta radziła tu nad wyborem nowego króla. W 1832 r. 
dawne dobra królewskie w Osieku zostały przekształcone w majorat i otrzymał 
je rosyjski generał Bazyli Pogodin. Dzięki wsparciu generała wybudowano sto-
jący do dzisiaj kościół pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika, a w pobli-
skiej wsi Wiązownica Kolonia kolejny kościół i pałac o nazwie „Dzięki”. W roku  
1869 r. Osiek utracił prawa miejskie. Zostały one przywrócone dopiero  
w 1994 r. W czasie kampanii wrześniowej w 1939 r. doszło tu do jednej  
z krwawszych bitew pomiędzy niemieckimi jednostkami pancernymi, a przepra-
wiającymi się przez Wisłę oddziałami Armii „Kraków”. Na miejscowym cmen-
tarzu znajduje się zbiorowa mogiła żołnierzy polskich poległych w tej bitwie.  
W ostatnich latach o pamięć tego historycznego wydarzenia zadbała także 
gmina Osiek podczas prowadzonej tu inscenizacji historycznej o nazwie „Bi-
twa o Osiek”.

Na terenie gminy znajduje się wiele ciekawych zabytków. W samym centrum 
Osieka w rynku znajduje się urocza murowana kapliczka św. Jana z końca  
XIX w. Najważniejszym jednak obiektem zabytkowym w mieście jest wspo-
minany kościół pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika z renesansowym oł-
tarzem pochodzącym z poprzedniego kościoła. Kilka kilometrów za Osiekiem  
w Niekrasowie znajdziemy starą modrzewiową świątynię z XVII wieku. 

30

31

Warto wspomnieć, że podczas wojny 
na terenie gminy Osiek walczył legen-
darny oddział partyzancki „Jędrusie”,  
a w pobliskiej Ossali mieszkał i pracował 
Adam Bień, Minister Rządu RP, sądzo-
ny w procesie „Szesnastu”. Dziś w jego 
domu urządzona jest Izba Pamięci. Atu-
tem gminy jest także wspaniała przyro-
da z racji bliskości Wisły. W jej starorze-
czach powstały liczne urocze jeziorka  
i stawy, m.in. Jezioro Osieckie. Wzdłuż 
danej pradoliny Wisły ukształtowała się 
wieś Długołęka, której układ nawiązuje 
do meandra dawnego biegu rzeki Wisły 
i układa się w formę podkowy. Pomiędzy Turskiem Wielkim i Małym, w naj-
bardziej na wschód wysuniętym podregionem Niecki Nidziańskiej, znajdzie-
my rezerwat przyrody „Zamczysko Turskie”. Tutejsze nadwiślańskie tereny 
wchodzą także skład specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000, Tar-
nobrzeskiej Doliny Wisły. Nadwiślańskie walory możemy podziwiać korzysta-
jąc z oferty m.in. osieckiej szkółki jazdy konnej „Speed”.

„Bitwa o Osiek”. Fot. Archiwum Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osieku

Nadwiślańska wieś Długołęka. Fot. Archiwum Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Osieku

Nad Wisłą konno w okolicach Lipnika. 
Fot. Szkółka jazdy konnej „Speed”
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Fot. A. Komorowski



PRZEWODNIK KAJAKOWY 
PO RZECE CZARNEJ

Z RYTWIAN DO POŁAŃCA

Do zobaczenia! 
Fot. Aneta Matusiewicz


