Trasa À Kielce – Cedzyna
„Nad wod´, na pla˝´” – szlak czarny
TrudnoÊç •••••
Czas przejazdu 35 min
Czas wycieczki 50 min
D∏ugoÊç 6,5 km
Ârednia pr´dkoÊç 11,1 km/godz. Oznaczenie na mapie
Opis Trasa doÊç ∏atwa, poprowadzona w du˝ej cz´Êci po drogach
asfaltowych oraz szutrowych. Nadaje si´ do przejechania na rowerach turystycznych z oponami z szosowym bie˝nikiem. Odcinki nieutwardzone mo˝na przejÊç, prowadzàc rower. Polecana dla
rodzin z dzieçmi, poniewa˝ nie jest zbyt d∏uga. Technicznie trasa ∏atwa, mo˝e poza pierwszym odcinkiem pomi´dzy ul. Âwi´tokrzyskà a Ciekockà, gdzie d∏ugi podjazd mo˝e sprawiç troch´
problemów, ale ∏atwo go pokonaç, prowadzàc rower.

Znaki trasy standardowe bia∏e t∏o (ok. 20x20 cm) na nim czarna
sylwetka roweru, a pod nià czarny pasek lub strza∏ka.

Przebieg Kielce, ul. Âwi´tokrzyska, ul. Ciekocka, Góra Szyd∏ówkowska, Nowy Folwark, Domaszowice – Na Górze, Wola Kopcowa, Cedzyna Góra, Cedzyna, OÊrodek HORN, zalew Cedzyna.
Zaczynamy w Kielcach z ronda pod Tesco, jedziemy ul. Âwi´tokrzyskà po p∏ytach, zostawiajàc po lewej biurowiec Exbud–Skanska oraz Akademi´ Âwi´tokrzyskà. Po 600 m skr´camy w polnà
drog´ w lewo, na ∏agodny podjazd, stopniowo staje si´ on coraz
bardziej stromy. (1,3 km) Po dojechaniu do poprzecznej polnej
drogi skr´camy w prawo, jest to ul. Ciekocka. Przebiega ona
przez szczyt Góry Szyd∏ówkowskiej. RozpoÊciera si´ stàd pi´kna
panorama Kielc. (2,5 km) Po dojechaniu do zabudowaƒ Nowego
Folwarku na skrzy˝owaniu jedziemy prosto, po kolejnych 500 m
na skrzy˝owaniu w Domaszowicach – Na Górze, jedziemy na
wprost przez skrzy˝owanie. Uwaga na wi´kszy ruch – jest to droga asfaltowa. Po lewej pozostawiamy kompleks ogródków dzia∏kowych. D∏ugi ∏agodny zjazd pozwala odpoczàç. (4,9 km) We wsi
Wola Kopcowa jedziemy prosto na skrzy˝owaniu, na szutrowà
drog´, a niebawem asfaltowà. Po 600 m skr´camy w prawo na
podjazd i po 200 m w lewo na ∏agodny zjazd asfaltem. JesteÊmy
we wsi Cedzyna Góra. (6,3 km) Po kilometrowym odcinku asfaltu skr´camy na skrzy˝owaniu w lewo na szutr. (6,5 km) Koniec
trasy w OÊrodku Rekreacyjno-Sportowym. Stàd mo˝na wybraç
si´ przez tam´ na poczàtek szlaku czerwonego do Nowej S∏upi
lub zrobiç oko∏o godzinny przejazd dooko∏a zalewu Cedzyna.

Ciekawe miejsca na trasie
Kielce – miasto wojewódzkie z ponad 900-letnià historià (ok. 210
tys. mieszkaƒców), wiele zabytków i interesujàcych miejsc, wÊród
nich m.in.: Pa∏ac Biskupów Krakowskich, koÊció∏ katedralny
Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej Marii Panny ze skarbcem, koÊcio∏
Êw. Wojciecha, Oddzia∏ Muzeum Narodowego, Muzeum Wsi Kieleckiej, tereny rekreacyjne nad Zalewem Kieleckim, Park Miej1

ski, Park Kultury i Wypoczynku, ponad 70 pomników przyrody,
5 rezerwatów przyrody i wiele innych interesujàcych obiektów
Góra Szyd∏ówkowska – pi´kna panorama Kielc
Zalew Cedzyna – pi´kny zalew z licznymi oÊrodkami i wypo˝yczalnià sprz´tu wodnego, sà te˝ hotele, kàpielisko, parkingi.

Trasa Ã Kielce – przez centrum
– trasa wydzielona
TrudnoÊç •••••
Czas przejazdu 30 min
Czas wycieczki 30 min
D∏ugoÊç 6,2 km
Ârednia pr´dkoÊç 12,4 km/godz. Oznaczenie na mapie
Opis Trasa bardzo ∏atwa, poprowadzona w ca∏oÊci po asfalcie
i kostce brukowej. Na ca∏ej d∏ugoÊci poprowadzona jest wydzielonym torem. Trasa ma charakter komunikacyjny i dojazdowy.
¸àczy centrum z najatrakcyjniejszymi terenami rekreacyjnymi
na obszarze miasta (Zalew Kielce, Stadion LeÊny – Park Kultury i Wypoczynku).
Przebieg Kielce, ul. Jesionowa, al. IX Wieków Kielc, ul. Sienkiewicza, ul. Solna, Park Miejski, ul. Ogrodowa, ul. Krakowska,
ul. Gagarina, al. Legionów, ul. Marmurowa.
Trasa zaczyna si´ przy ul. Jesionowej, skàd zje˝d˝amy wzd∏u˝ rzeki
Silnicy, a nast´pnie k∏adkà na rzece, potem udajemy si´ w kierunku centrum miasta wydzielonà i wyznaczonà znakami poziomymi
(na asfalcie) Êcie˝kà rowerowà. Warto zaznaczyç, ˝e po dokoƒczeniu budowy tunelu pod ul. Jesionowà, Êcie˝ka b´dzie przebiegaç
w∏aÊnie tunelem, i okrà˝aç z obu stron Zalew Kielecki, skàd ma
byç poprowadzona wzd∏u˝ ul. Zagnaƒskiej, przecinaç ul. Witosa
i podà˝aç do granicy miasta w kierunku na Zagnaƒsk. (1,4 km)
Doje˝d˝amy do skrzy˝owania Êcie˝ki z al. IX Wieków Kielc.
Jedziemy przez przejÊcie dla pieszych ko∏o ronda. Dalej wzd∏u˝
rzeki, pozostawiajàc jà po lewej. (1,7 km) Po 300 m doje˝d˝amy do
ul. Sienkiewicza (g∏ównego deptaku miasta), przecinamy jà, podà˝ajàc wydzielonà i wyznaczonà Êcie˝kà rowerowà, rzek´ mamy
nadal po lewej. (1,9 km) Po 200 m doje˝d˝amy do poprzecznej
ul. Solnej. Jedziemy przez przejÊcie dla pieszych i dalej Êcie˝kà, pozostawiajàc rzek´ wcià˝ po lewej stronie. (2,3 km) Po mini´ciu
Parku Miejskiego przecinamy ul. Ogrodowà obok ronda, za rondem rzeka pozostaje po prawej, my zaÊ jedziemy przez skwer spacerowy. (3,0 km) Przez Skwer Szarych Szeregów zbli˝amy si´ do
ul. Krakowskiej, Êcie˝ka biegnie w gór´ w kierunku skrzy˝owania
z ul. Gagarina. Po 300 m i przeci´ciu ul. Krakowskiej jedziemy wyznaczonà i wydzielonà cz´Êcià ul. Gagarina. (4,1 km) Mijamy Rezerwat geologiczny Kadzielnia. Na skrzy˝owaniu z al. Legionów
skr´camy za przejÊciem dla pieszych w prawo. Al. Legionów mamy
po prawej. Zaczynamy doÊç d∏ugi zjazd. (4,9 km) Docieramy do ul.
Marmurowej. Tu koƒczy si´ wydzielona Êcie˝ka rowerowa. Dalej
prowadzà nas znaki Êcie˝ki rekreacyjno-turystycznej – niebieskiej.
2

Rezerwat geologiczny Kadzielnia

Przy opisie trasy biegnàcej przez centrum miasta Kielce warto
podkreÊliç mo˝liwoÊci wykorzystania roweru do celów u˝ytkowych. Bez stania w zadymionych spalinami korkach szybko przemieszczamy si´ z pó∏nocnej cz´Êci miasta do po∏udniowej. Z rowerem zamiast samochodu o wiele szybciej i proÊciej za∏atwimy
sprawy w ró˝nych miejscach w centrum, zrobimy zakupy, zostawiajàc nasz Êrodek lokomocji w bezpiecznym miejscu, np. na
parkingu przy Urz´dzie Miasta Kielce lub Urz´dzie Marsza∏kowskim.
A trzeba pami´taç, ˝e wybierajàc rower jako Êrodek transportu
np. na codzienne dojazdy do pracy, wybieramy zdrowie, szczup∏à
sylwetk´ i dobre samopoczucie.

Trasa Õ Kielce – Stadion LeÊny
– Êcie˝ka czerwona
TrudnoÊç •••••
Czas wycieczki 1 godz.
Ârednia pr´dkoÊç 6 km/godz.

Czas przejazdu 35 min
D∏ugoÊç 3,5 km
Oznaczenie na mapie

Opis Trasa bardzo trudna poprowadzona w kompleksie leÊnym
na zboczach góry PierÊcienicy. Jest bardzo wymagajàca, mimo ˝e
jej d∏ugoÊç wynosi tylko ok. 3,5 km.

Znaki szlaku na bia∏ym tle rowerzysta w kolorze czerwonym,
u do∏u czerwony pasek. Ca∏oÊç ma ok. 25x25 cm.

Przebieg Opis trasy ograniczono do miejsca startu, gdy˝ nie jest
mo˝liwe opisanie wszelkich skrzy˝owaƒ dróg i Êcie˝ek leÊnych.
Zaczynamy na ul. Sportowej – ∏àczy ona al. Na Stadion i ul. Kusociƒskiego. Zaczynamy pod skocznià narciarskà i wyciàgiem narciarskim. Jedziemy w prawo, czyli w kierunku ul. Kusociƒskiego,
skr´camy na skrzy˝owaniu w lewo przed obeliskiem, nast´pnie
mijamy po prawej grób Wojtka Szczepaniaka – zamordowanego
w czasie wojny harcerza Szarych Szeregów i jedziemy dalej pod
pomnik pomordowanych w czasie okupacji. Zostawiamy go po le3

wej i ruszmy dalej w gór´ a˝ na górnà polan´ stoku narciarskiego,
stàd zgodnie ze znakami w kompleks lasów Parku Kultury i Wypoczynku. Nale˝y szczególnie uwa˝aç na spacerowiczów. Trzeba
te˝ przygotowaç si´ na nisko zwisajàce ga∏´zie, krzaki i nawierzchni´ zaskakujàcà nas wystajàcymi korzeniami, zag∏´bieniami czy
kamieniami na Êrodku toru jazdy. Jeszcze raz – trasa trudna.
Podobny start ma Êcie˝ka niebieska – identycznie oznaczony. Jej
d∏ugoÊç ok. 12 km.

Ciekawe miejsca na trasie
Stadion LeÊny (mieszczàcy si´ w Parku Kultury i Wypoczynku) –
miejsce wypoczynku, wiele boisk, miejsc ogniskowych, ogródków
z urzàdzeniami dla najm∏odszych, tor rowerowy i inne atrakcje.

Trasa Œ Kielce – Stadion LeÊny
– Êcie˝ka niebieska
TrudnoÊç •••••
Czas przejazdu 1 godz. 20 min
Czas wycieczki 2 godz.
D∏ugoÊç 11,8 km
Ârednia pr´dkoÊç 8,0 km/godz. Oznaczenie na mapie
Opis Trasa nie jest trudna, przygotowana jako propozycja dla
poczàtkujàcych rowerzystów terenowych, dla turystów, którzy
zaczynajà swojà przygod´ z rowerem.

Znaki trasy du˝e (ok. 25x45 cm) tablice prostokàtne lub z ostrzem
strza∏ki. Sà one w kolorze niebieskim z bia∏ym rowerzystà
i odpowiednim znakiem kierunku jazdy.

Przebieg Biegnie ona od ul. Marmurowej, od skrzy˝owania z al.
Legionów. Stàd ok. 900 m przez skwer, omijajàc stadion lekkoatletyczny (pozostaje po lewej), a nast´pnie przecina ul. Szczepaniaka. Wje˝d˝ajàc w las (ok. 200 m) w kierunku stadionu leÊnego
(dawny tor wyÊcigów konnych), mo˝emy pojechaç w dwóch kierunkach – w lewo zostawiajàc stadion po prawej oraz w prawo doje˝d˝ajàc do specjalnie wybudowanego toru przeszkód dla rowerzystów (jest on po lewej od trasy rowerowej). Kolejny odcinek
w prawo w kierunku ul. Biesak, a na niej w lewo, po 500 m zje˝d˝amy w lewo w las, by potem minàç rezerwat Biesak-Bia∏ogon
(4,3 km). Trasa wiedzie nas do leÊnej drogi asfaltowej, wykorzystywanej przez s∏u˝by leÊne, po ok. 2 km doje˝d˝amy do ul. Obrze˝nej, z niej po 900 m w kierunku Stadionu LeÊnego, by po kolejnych 500 m dojechaç do dawnego toru wyÊcigów konnych, nim
w prawo. Po ok. 1 km doje˝d˝amy do punktu rozpocz´cia wycieczki na terenach Parku Kultury i Wypoczynku (rozwidlenie szlaku
rowerowego). PrzejechaliÊmy ok. 11,8 km.
Ciekawe miejsca na trasie
Tor wyÊcigów konnych – fragment Stadionu LeÊnego, obecnie
miejsce spacerowe z wieloma urzàdzeniami rekreacyjnymi
Rezerwat Biesak-Bia∏ogon – rezerwat geologiczny z ods∏oni´ciami
ska∏ wapiennych, utworzony w dawnym kamienio∏omie wapieni
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Park Kultury i Wypoczynku – kompleks leÊny obejmujàcy Êcie˝ki
i trasy piesze oraz rowerowe, stok narciarski z wyciàgiem, miejsca
pami´ci narodowej oraz Stadion LeÊny z szeregiem boisk, miejsc
ogniskowych, ogródków z urzàdzeniami dla najm∏odszych.

Trasa œ Kielce – Telegraf – Êcie˝ka czerwona
TrudnoÊç •••••
Czas przejazdu 50 min
Czas wycieczki 1 godz. 15 min D∏ugoÊç 5,5 km
Ârednia pr´dkoÊç 6,6 km/godz. Oznaczenie na mapie
Opis Trasa bardzo trudna poprowadzona w kompleksie leÊnym
na zboczach góry Telegraf.

Znaki ok. 30x30 cm, bia∏e z namalowanym czerwonym rowerzystà.
Nie ma strza∏ek, na skrzy˝owaniach z innymi drogami znaki sà cz´sto namalowane na drzewach tak, ˝e widaç, gdzie skr´ca szlak. Trasa wymagajàca wysokich umiej´tnoÊci, jej d∏ugoÊç to ok. 5,5 km.
Przebieg Miejsce startu to albo parking pod stokiem narciarskim, albo ul. Tarnowska – jej przeci´cie z niebieskim szlakiem
pieszym. Stàd trzeba pojechaç w kierunku Telegrafu, w gór´,
a po ok. 150 m, zobaczymy wyraêne znaki trasy rowerowej.
Z parkingu pod wyciàgiem narciarskim jedziemy drogà polnà
obok Êciany lasu, po prawej zostaje parking. Po napotkaniu poprzecznej polnej drogi, skr´camy w lewo i jesteÊmy ju˝ na szlaku. Na znacznej cz´Êci szlak biegnie wraz z niebieskim. Najpierw
w kierunku ul. Tarnowskiej, ale ok. 150 m przed nià (widaç ju˝
na wprost asfalt) skr´ca w gór´ w lewà stron´. Tu pnie si´ doÊç
d∏ugo, by po ok. 2 km dotrzeç na polan´ ze stokiem narciarskim
po lewej. Stàd zaczyna si´ trasa bardzo trudna ze zbudowanymi
specjalnie przeszkodami terenowymi, takimi jak: podjazdy,
skocznie, tralki, mostki. Po d∏ugich, trudnych zjazdach trasa prowadzi nas znów w pobli˝e stoku narciarskiego, który zostaje po
lewej. Mijamy zabudowania i doje˝d˝amy w pobli˝e parkingu,
w miejsce, gdzie odszukaliÊmy pierwsze znaki szlaku.
Nale˝y szczególnie uwa˝aç na spacerowiczów. Trzeba te˝ przygotowaç si´ na nisko zwisajàce ga∏´zie, krzaki i zmiennà nawierzchni´. Jazda przez las wymaga wprawy i umiej´tnoÊci,
a tak˝e zabezpieczeƒ osobistych.

Ciekawe miejsca na trasie
Góra Telegraf (406 m n.p.m.) – ze szczytu Telegrafu rozpoÊciera
si´ wspania∏y widok na miasto Kielce, nazwa historyczna wskazujàca na wykorzystywanie tego wzniesienia do celów komunikacyjnych, obecnie znajduje si´ tu zespó∏ anten nadawczo-odbiorczych ró˝nych systemów komunikacyjnych
Stok narciarski Telegraf – doÊç trudny stok narciarski (tzw. kielecki Nosal), o znacznej ró˝nicy wzniesieƒ
Cmentarz Jeƒców Radzieckich – cmentarz w miejscu kaêni ponad 12 000 ˝o∏nierzy radzieckich, pomordowanych przez hitlerowców podczas II wojny Êwiatowej.
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Trasa – Kielce – Telegraf – Êcie˝ka niebieska
TrudnoÊç •••••
Czas przejazdu 40 min
Czas wycieczki 1 godz.
D∏ugoÊç 4,5 km
Ârednia pr´dkoÊç 6,7 km/godz. Oznaczenie na mapie
Opis Trasa bardzo trudna poprowadzona w kompleksie leÊnym
na zboczach góry Telegraf.

Znaki ok. 30x 30 cm, bia∏e z namalowanym niebieskim rowerzystà.
Nie ma strza∏ek, na skrzy˝owaniach z innymi drogami znaki sà cz´sto namalowane na drzewach tak, ˝e widaç, gdzie skr´ca szlak. Trasa wymagajàca wysokich umiej´tnoÊci, jej d∏ugoÊç to ok. 4,5 km.

Przebieg Miejsce startu to albo parking pod stokiem narciarskim, albo ul. Tarnowska – jej przeci´cie z niebieskim szlakiem
pieszym. Stàd trzeba pojechaç w kierunku Telegrafu, w gór´,
a po ok. 150 m, zobaczymy wyraêne znaki trasy rowerowej.
Z parkingu pod wyciàgiem narciarskim jedziemy w gór´ leÊnà
drogà lub prawà stronà stoku narciarskiego. Po napotkaniu poprzecznej leÊnej drogi, skr´camy w prawo. Tu du˝e znaki szlaku
poprowadzà nas po pi´knych lasach góry Telegraf. Znaczna
cz´Êç trasy biegnie wraz z trasà czerwonà.
Szlak biegnie najpierw w kierunku ul. Tarnowskiej, ale ok.
150 m przed nià (widaç ju˝ na wprost asfalt) skr´ca w gór´ w lewà stron´. Tu pnie si´ doÊç d∏ugo, by po ok. 2 km dotrzeç najpierw na polan´ ze stokiem narciarskim po lewej, a nast´pnie na
szczyt, pod wie˝´ przekaênikowà. Stàd zje˝d˝amy d∏ugim, doÊç
trudnym zjazdem. Po ok. 1,5 km trasa b´dzie uciekaç lekko w lewo, a˝ w koƒcu doprowadzi nas pod Cmentarz Jeƒców Radzieckich. Po jego omini´ciu, trasa prowadzi znów na stok narciarski,
który przecinamy w poprzek i koƒczymy wycieczk´ w miejscu
rozpocz´cia, parking jest ok. 150 m po prawej.
Nale˝y szczególnie uwa˝aç na spacerowiczów. Trzeba te˝ przygotowaç si´ na nisko zwisajàce ga∏´zie, krzaki i zmiennà nawierzchni´. Jazda przez las wymaga wprawy i umiej´tnoÊci,
a tak˝e zabezpieczeƒ osobistych.

Trasa — Kielce – Karczówka
TrudnoÊç •••••
Czas przejazdu 2 godz.
Czas wycieczki 4 godz.
D∏ugoÊç 15,1 km
Ârednia pr´dkoÊç 7,5 km/godz. Oznaczenie na mapie
Opis Trasa doÊç ∏atwa poprowadzona bocznymi ulicami o ró˝nej
nawierzchni. Jedyny trudniejszy odcinek przebiega w pobli˝u
Karczówki, gdzie natrafimy na bardzo trudny zjazd.

Przebieg ul. ˚ytnia – Karczówka (3,1 km) – Bia∏ogon (8,1 km)
– rez. Biesak (10,0 km) – Stadion LeÊny (15,1 km).
Zaczynamy na ul. ˚ytniej przy hali widowiskowo-sportowej, stàd
jedziemy w kierunku wiaduktu kolejowego, a zaraz za nim skr´6

Pobernardyƒski klasztor na Karczówce

camy w prawo drogà z kostki granitowej, na wiadukcie w prawo
w ul. Mielczarskiego. Po prawej mijamy Êliczny drewniany koÊció∏ pw. Niepokalanego Serca NMP, za nim skr´camy w prawo
w ul. Urz´dniczà. Gdy skoƒczy si´ ta ulica, skr´camy w lewo w ul.
Szkolnà, a nast´pnie w prawo w ul. Karczówkowskà (kostka brukowa). Przecinamy dwupasmowà szos´ i zaczynamy d∏ugi podjazd po bruku w kierunku Karczówki. Po przeci´ciu ul. Podklasztornej wspinamy si´ kr´tà drogà na wzgórze. Tu stoi jeden z najpi´kniejszych obiektów sakralnych w Kielcach. Wspania∏e widoki rekompensujà trudy podjazdu.
Po zwiedzeniu klasztoru jedziemy zgodnie ze znakami szlaku
pieszego, zostawiajàc klasztor po prawej. Za klasztorem zaczyna
si´ trudny stromy zjazd kamienistà Êcie˝kà. Tu proponuj´ prowadziç rower, gdy˝ jazda mo˝e byç niemo˝liwa, ze wzgl´du na
wystajàce kamienie. Gdy las si´ koƒczy, wje˝d˝amy w prawo na
ul. Bernardyƒskà. Na skrzy˝owaniu skr´camy w lewo w ul. Grabinów, nià doÊç d∏ugi odcinek do skrzy˝owania, na którym skr´camy w lewo w ul. Bia∏ogoƒskà. Tà bocznà drogà jedziemy przez
las, powoli wspinajàc si´ na prze∏´cz pomi´dzy górami Brusznià
i Marmurek. Gdy mamy sporo si∏, mo˝na na prze∏´czy zboczyç
z trasy i skr´cajàc w lewo leÊnà drogà dojechaç (uwaga doÊç stromy podjazd) na szczyt Bruszni. Stoi tu wspania∏y Krzy˝. To
w tym miejscu odbywajà si´ spotkania patriotyczne organizowane przez ró˝ne Êrodowiska.
Wracamy na prze∏´cz i jedziemy dalej ul. Bia∏ogoƒskà, doÊç
ostrym zjazdem a˝ do koƒca lasu i dalej do skrzy˝owania, gdzie
skr´camy w prawo w ul. Koloni´, przez mostek i do centrum Bia∏ogonu. Po prawej mijamy KFP Bia∏ogon, gdzie warto zwiedziç
przyzak∏adowe muzeum, zaÊ po przeciwnej stronie stoi Êliczny
drewniany koÊció∏ek. Przy pomniku Staszica znajduje si´ pomnik
przyrody – okaza∏a lipa szerokolistna. Dalsza cz´Êç trasy rowerowej biegnie w lewo ul. Fabrycznà. Na skrzy˝owaniu z ul. Krakowskà skr´camy w lewo w kierunku centrum i zaraz w prawo (a nawet na skos do ty∏u) w ul. Na ¸ugach, przecinamy tory kolejowe
i wje˝d˝amy w las, tà dró˝kà dojedziemy a˝ do rezerwatu geologicznego Biesak-Bia∏ogon. Nast´pnie musimy si´ cofnàç, skr´cajàc na rozwidleniu szlaku rowerowego w prawo. Oznakowanà
trasà rowerowà jedziemy przez las a˝ do poprzecznej drogi, gdzie
7

skr´camy w prawo (droga brukowana). Mijamy stok narciarski
i skoczni´ narciarskà (po prawej). Droga zawiedzie nas ∏ukiem
do p´tli, przed nià skr´camy w lewo na oznakowany szlak rowerowy, nim jedziemy w prawo szerokà leÊnà alejà b´dàcà pozosta∏oÊcià dawnego toru wyÊcigów konnych. Na ∏uku alei skr´camy
w prawo do ul. Kusociƒskiego, gdzie koƒczymy przejazd.

Ciekawe miejsca na trasie
Klasztor na Karczówce – z 1628 roku, poÊwi´cony Êw. Karolowi
Bromeuszowi, na o∏tarzu kaplicy Êw. Barbary znajduje si´ figura patronki górników, wykonana z jednego bloku galeny – rudy
o∏owiu wydobywanej na Karczówce.

Trasa “ Kielce – Telegraf – „Z geologià na ty”
TrudnoÊç •••••
Czas wycieczki 4 godz.
Ârednia pr´dkoÊç 5 km/godz.

Czas przejazdu 2 godz.
D∏ugoÊç 9,1 km
Oznaczenie na mapie

Opis Trasa o Êredniej trudnoÊci poprowadzona bocznymi ulicami o ró˝nej nawierzchni, cz´Êç trasy przebiega po duktach
i Êcie˝kach leÊnych. Trudniejszy odcinek przebiega w okolicach
góry Telegraf (zw∏aszcza zjazd w kierunku Bukówki).

Przebieg Stadion LeÊny – skrzy˝owanie z ul. Popie∏uszki (2,5 km)
– góra Telegraf (4,0 km) – Bukówka (5,2 km) – rez. Wietrznia
(7,2 km) – ul. Tarnowska (9,1 km).
Rozpoczynamy na ul. Kusociƒskiego. Skr´camy w prawo alejà
Na Stadion, zaraz za p´tlà skr´camy w lewo w ul. Obrze˝nà. Nià
jedziemy a˝ do ul. Âciegiennego, przecinamy jà i jedziemy ul. J´drzejowskà. Gdy droga si´ skoƒczy, jedziemy szlakiem turystycznym niebieskim, a˝ do ul. Popie∏uszki (dwupasmowa szosa).
Przecinamy jà tak, jak wskazuje szlak turystyczny i nadal zgodnie ze znakami kierujemy si´ w stron´ centrum, skr´camy w prawo w leÊnà, kamienistà drog´, nià wraz z niebieskim szlakiem
wje˝d˝amy a˝ na szczyt góry Telegraf. Widok na Kielce zapiera
Na Êcie˝ce rowerowej
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dech w piersiach. Nadal kierujàc si´ znakami niebieskiego szlaku, zje˝d˝amy na Bukówk´. Gdy szlak dotrze do ul. Wojska Polskiego, skr´camy w lewo i tà ulicà jedziemy do ronda, które
przecinamy na wprost i brukowanym odcinkiem ul. Wojska Polskiego docieramy do widocznego po prawej rezerwatu geologicznego Wietrznia. Po zwiedzeniu rezerwatu kontynuujemy
jazd´ do ul. Poniatowskiego, która odchodzi w prawo na skos.
Nià docieramy do ul. Tarnowskiej (dwupasmowa) i prawà stronà zje˝d˝amy do ronda, gdzie koƒczymy wycieczk´.

Ciekawe miejsca na trasie
Rezerwat Wietrznia – dawny kamienio∏om, rezerwat przyrody
nieo˝ywionej ze skamielinami fauny dewoƒskiej (ryb kopalnych), zjawiskami tektonicznymi w ska∏ach o∏owiowo-barytowych i formami dzia∏alnoÊci krasowej (jaskinie). W zachodniej
cz´Êci dawnego wyrobiska, na Êcianie po∏udniowej unikatowa
wychodnia dolomitu pochodzenia hydrotermalnego.

Trasa ” Kielce – Mójcza – Cedzyna – „Nad wod´”
TrudnoÊç •••••
Czas wycieczki 4 godz. 30 min
Ârednia pr´dkoÊç 8 km/godz.

Czas przejazdu 2 godz. 40 min
D∏ugoÊç 21,9 km
Oznaczenie na mapie

Opis Trasa doÊç ∏atwa, bez trudnych zjazdów i podjazdów poprowadzona bocznymi ulicami o ró˝nej nawierzchni, cz´Êç trasy
przebiega po Êcie˝kach leÊnych i polnych.

Przebieg ul. Solna (znakowana Êcie˝ka rowerowa) – skrzy˝owanie z ul. Tarnowskà (2,1 km) – zalew Mójcza (7,1 km) – most
w Cedzynie (9,6 km) – OÊrodek HORN nad zalewem Cedzyna
(10,4 km) – k∏adka przez Zajàczkowà Strug´ (10,9 km) – droga
z p∏yt (11,5 km) – Wola Kopcowa (12,7 km) – ogrody dzia∏kowe
(13,8 km) – Aleja SolidarnoÊci (18,7 km) – Zalew Kielce (21,9 km).
Rozpoczynamy na Êcie˝ce rowerowej w centrum miasta przy ul.
Solnej. Jedziemy nià do ul. Staszica i nià w lewo, dalej przez
skwer do ul. Kapitulnej, skàd na wprost przez ul. Jana Paw∏a, ul.
Czerwonego Krzy˝a, a potem w prawo w ul. Weso∏à. Przecinamy
ul. Seminaryjskà, a gdy nasza ulica koƒczy si´, skr´camy w Wojska Polskiego w lewo. Na skrzy˝owaniu w lewo w ul. Prostà, przecinamy ul. ˚eromskiego, a nast´pnie tak˝e, ul. Tarnowskà (dwupasmowa). Dalsza trasa biegnie w lewo na skrzy˝owaniu, a chwil´ potem w prawo w ul. Prochownia (nawierzchnia nieutwardzona). Gdy ulica si´ skoƒczy, skr´camy w prawo i na skrzy˝owaniu
w lewo w ul. Zagórskà, nià a˝ do ogrodów dzia∏kowych „Relaks”,
tu w lewo, a nast´pnie w prawo w ul. Sybiraków. Tu nad zalewem
Mójcza mo˝na odpoczàç nad wodà. Dalsza trasa biegnie w kierunku rzeki, a nast´pnie drogà polnà (czasem Êcie˝kà) wzd∏u˝
rzeki Lubrzanki a˝ do mostu. Przekraczamy jezdni´ i skr´camy
w kierunku Kielc w lewo, a po 200 m w prawo w bocznà drog´ asfaltowà, na koƒcu jedziemy szutrem na wprost do oÊrodka spor9

tów wodnych. Tu kolejny raz wypoczywamy nad wodà. Dalej,
pozostawiajàc oÊrodek po lewej, jedziemy polnà drogà wzd∏u˝
zalewu Cedzyna. Droga odbija w prawo w stron´ ma∏ej rzeczki
(Zajàczkowa Struga), tu po przejechaniu przez stalowà k∏adk´
kierujemy si´ w prawo na skos w las, gdzie napotkamy niebieski
szlak pieszy. Nim docieramy do drogi z p∏yt betonowych i skr´camy w lewo. Po przeci´ciu drogi we wsi Wola Kopcowa jedziemy
polnà drogà niemal na wprost a˝ do ogrodów dzia∏kowych. Szerokà drogà na skraju ogrodów skr´camy w prawo i chwil´ dalej kierujemy si´ w lewo pomi´dzy dzia∏ki. Przeje˝d˝amy przez ogrody
centralnym przejazdem. Przy wyjeêdzie z ogrodów skr´camy w ul.
Morcinka w lewo i jedziemy skrajem dzia∏ek. Na skrzy˝owaniu
skr´camy w ul. Ciekockà w prawo i nià do koƒca, skr´camy nast´pnie w prawo w ul. Âwierczyƒskà i zaraz w lewo w ul. B´czkowskà. Skr´camy w lewo i skrajem drogi docieramy do przejÊcia
przez alej´ SolidarnoÊci. Skrajem skweru jedziemy zjazdem w kierunku centrum. Skr´camy na skwer w prawo i ciàgiem spacerowym jedziemy przez ca∏y skwer a˝ do ul. Warszawskiej, skr´camy
w prawo, a nast´pnie na skrzy˝owaniu w lewo w ul. Turystycznà
i zaraz w prawo w ul. Na∏kowskiej, skàd w lewo na skos osiedlowà
uliczkà. Nià nast´pnie w prawo. Pozostawiamy osiedle po lewej
i ∏ukiem doje˝d˝amy do ul. Klonowej, nià w lewo i zaraz potem
w prawo w kierunku Zalewu Kieleckiego. Docieramy do wyznaczonej Êcie˝ki rowerowej, gdzie koƒczymy wycieczk´.

Trasa ‘ Kielce – Âlichowice
TrudnoÊç •••••
Czas wycieczki 4 godz.
Ârednia pr´dkoÊç 9 km/godz.

Czas przejazdu 2 godz. 30 min
D∏ugoÊç 21,5 km
Oznaczenie na mapie

Opis Trasa o Êredniej trudnoÊci poprowadzona bocznymi ulicami o ró˝nej nawierzchni, znaczna cz´Êç trasy przebiega po drogach nieutwardzonych.

Przebieg Dworzec PKP – ul. Grunwaldzka (2,8 km) – Grabinów
(4,2 km) – Górki Szczukowskie (10,4 km) – rez. Âluchowice
(17,8 km) – ul. Jagielloƒska (20,3 km) – dworzec PKP (21,5 km).
Zaczynamy przed dworcem PKP, przeje˝d˝amy tunelem za tory
i skr´camy w lewo w ul. Mielczarskiego, by skr´ciç w prawo w ul.
Siennà (przed zak∏adem WSP Spo∏em). Na koƒcu ulicy skr´camy
w prawo w ul. Opieliƒskà i zaraz w lewo w ul. Piekoszowskà, a po
przeci´ciu ul. Jagielloƒskiej skr´camy w prawo w ul. Lecha. Na jej
koƒcu skr´camy w lewo w ul. Boles∏awa Chrobrego. Zaprowadzi
nas d∏ugim ∏ukiem do Piekoszowskiej, gdzie skr´camy w prawo
i zaraz w lewo, przecinamy ul. Grunwaldzkà (dwupasmowa) i jedziemy ul. Podklasztornà, skr´camy w drugà w prawo (nieutwardzona) w ul. Bernardyƒskà. Na skrzy˝owaniu kierujemy si´ prosto na ul. Grabinów (z tego skrzy˝owania te˝ mo˝emy dostaç si´
na Karczówk´). Na kolejnym skrzy˝owaniu kierujemy si´ prosto
ul. Dzikowskiego, która skrajem lasu, a nast´pnie pomi´dzy za10

budowaniami doprowadzi nas do poprzecznej ul. Pietraszki. Nià
w prawo, przez mostek na Sufragaƒcu, dalej mijajàc ul. Bobrowà,
skr´camy w lewo w ul. M∏yƒskà. Nià docieramy do lasu i jej przed∏u˝eniem wje˝d˝amy w las, skàd wyje˝d˝amy na polnà drog´
z widokiem na wieÊ Górki Szczukowskie, a po dojechaniu do
g∏ównej szosy przez wieÊ, skr´camy w lewo, zaraz potem zje˝d˝amy w prawo jeszcze przed wiaduktem. Po prawej zostaje przystanek PKP, przecinamy tory i ∏ukiem w prawo. Droga prowadzi nas
do lasu, gdzie jedziemy d∏u˝szy czas leÊnà drogà zwanà GoÊciƒcem Piotrowskiego. Po dojechaniu do zabudowaƒ (ul. Kruszelnickiego) skr´camy pierwszà w prawo, przez rzek´ i nast´pnie
w lewo w ul. Batalionów Ch∏opskich. Po drodze miniemy pomniki przyrody – okaza∏e lipy. Na skrzy˝owaniu skr´camy w prawo
w ul. Malików, by zjechaç z niej w lewo zaraz za wiaduktem kolejowym w ul. Kolejarzy. Po lewej zostaje przystanek PKP Czarnów. Jedziemy wzd∏u˝ torów a˝ do rezerwatu geologicznego Âluchowice (odbiegajàca od innych nazw – Âlichowice – nazwa ta zosta∏a wprowadzona w literaturze omy∏kowo, jednak nadal widnieje we wszelkich dokumentach jako nazwa oficjalna). Stàd nadal
wzd∏u˝ torów do przystanku PKP Kielce Herbskie przy ul. Kolberga, a nast´pnie skr´camy w lewo, ale nie w ul. Ho˝à (pierwsze
skrzy˝owanie – zaraz za ∏ukiem ul. Kolberga), tylko w ul. M∏odà,
nià po przeci´ciu ul. Jagielloƒskiej jedziemy a˝ do Mielczarskiego, gdzie skr´camy w prawo, doje˝d˝ajàc do tunelu pod torami.
Tunelem wracamy do miejsca naszego startu.

Ciekawe miejsca na trasie
Rezerwat skalny Âluchowice im. Jana Czarnockiego – ochronà
Êcis∏à obj´to odkrywk´ skalnà – fa∏d pochylony, a tak˝e roÊlinnoÊç zielnà i krzewiastà.
11 Kielce – Zagnaƒsk – „LeÊna droga”
Trasa l

TrudnoÊç •••••
Czas wycieczki 6 godz.
Ârednia pr´dkoÊç 10 km/godz.

Czas przejazdu 3 godz. 50 min
D∏ugoÊç 36,8 km
Oznaczenie na mapie

Opis Trasa o Êredniej trudnoÊci ze wzgl´du na d∏ugoÊç, poprowadzona bocznymi ulicami o ró˝nej nawierzchni, cz´Êç trasy przebiega
po duktach leÊnych. Trudniejszy odcinek przebiega w lasach pomi´dzy Kielcami a wsià Siod∏a oraz od Siode∏ do Zagnaƒska-Chrustów.
Przebieg Zalew Kielce – os. Dàbrowa (4,3 km) – góra Wierzejska
(5,5 km) – Siod∏a (11,0 km) – Jaworze – Zagnaƒsk-Chrusty
(13,5 km) – Bartków (16,3 km) – Samsonów (19,3 km) – Osowa –
Tumlin (23,3 km) – Miedziana Góra (27,4 km) – rez. Sufraganiec
(31,2 km) – w´ze∏ Skrzetle (34,9 km) – Zalew Kielce (36,8 km).
Zaczynamy wycieczk´ nad Zalewem Kieleckim, nad jego pó∏nocno-wschodnià cz´Êcià. Jedziemy gruntowà drogà wzd∏u˝ rzeki Silnicy w kierunku pó∏nocnym. Po dotarciu do granicy ogrodów dzia∏kowych (ciekawy pomnik przyrody – grupa trzech oka11

za∏ych d´bów) skr´camy w prawo i po dojechaniu do ul. Jeleniowskiej skr´camy w lewo.
Tà ulicà a˝ do ul. Warszawskiej (dwupasmowa) i chodnikiem w lewo (zjazd) do pierwszej
ulicy w lewo – jest to ul.
Karczunek. Nià jedziemy w dó∏, ko∏o mostku
na Silnicy stoi pi´kny
Nad Silnicà
pomnik przyrody – 300-letni dàb. Przecinamy
rzek´ i nast´pnie ul. Witosa, jedziemy nieutwardzonym przed∏u˝eniem ul. Karczunek wzd∏u˝ granicy lasu. Osiedle Dàbrowa pozostaje po prawej. Po dotarciu do Êciany lasu, jedziemy leÊnà drogà przez gór´ Wierzejskà a˝ do czerwonego szlaku pieszego.
Skr´camy na szlak w lewo i nim podà˝amy przez las do k∏adki
nad obwodnicà kieleckà. Dalej szlakiem docieramy do przed∏u˝enia ulicy Zagnaƒskiej, na jej zakr´cie w lewo odbijamy w leÊnà
drog´ w prawo na skos. Droga ta zaprowadzi nas do wsi Siod∏a,
skàd w prawo polnà drogà jedziemy do wsi Jaworze. Droga przecina wieÊ i docieramy do Zagnaƒska-Chrusty, gdzie po przejechaniu przez tory kolejowe jedziemy w lewo do Bartkowa. Tu zatrzymajmy si´ na chwil´ przy jednym z najstarszych drzew w Polsce – D´bie Bartku. Nadal jedziemy g∏ównà asfaltowà drogà do
Samsonowa, gdzie warto zwiedziç ruiny starej huty. Na rozwidleniu drogi wybieramy podrz´dnà w lewo na skos przez wieÊ Osowa, a dalej przez Tumlin do Miedzianej Góry, gdzie skr´camy
w lewo przed skrzy˝owaniem z g∏ównà drogà. Przez Kostom∏oty II
jedziemy do obwodnicy, przed nià w lewo do mostu, w prawo pod
mostem wzd∏u˝ torów, za szosà w prawo i dalej a˝ do rezerwatu Sufraganiec drogà leÊnà, skàd w prawo do Gruchawki. Tu
ul. Gruchawka (polna), a po przeci´ciu skrzy˝owania ul. Hubalczyków, przecinamy ul. ¸ódzkà i skr´camy w pierwszà w lewo
w ul. Mjra Piwnika, dalej w prawo w ul. Wróbla i w lewo w ul. Helenówek, na jej koƒcu w lewo w ul. Pawià i zaraz w prawo w ul.
¸ódzkà. Nià jedziemy pod mostem kolejowym, przez rondo, a za
nim skr´camy w lewo i zawracamy na drugi pas, by zaraz potem
zjechaç z szosy w prawo na Êcie˝k´ rowerowà, skàd brzegiem zalewu docieramy do miejsca, gdzie rozpocz´liÊmy wycieczk´.

Ciekawe miejsca na trasie
Dàb Bartek – najstarszy w Polsce (wiek ok. 1200 lat), wg legendy
w jego cieniu odpoczywa∏ Boles∏aw Krzywousty. Ârednica pnia
wynosi 3,14 m, obwód 9,85 m, a wysokoÊç ok. 30 m.
Samsonów – wieÊ, w której w 1598 r. wybudowano pierwszy wielki piec. Zachowane ruiny Huty „Józefów” z 1823 r.: wielki piec
z wie˝à gichtociàgowà, s∏u˝àcà do zasypywania pieca wsadem, budynki produkcyjne, fragment uj´cia wody i budynki pomocnicze.
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Niniejszy przewodnik obejmuje wszystkie znakowane trasy rowerowe
znajdujàce si´ lub rozpoczynajàce si´ na terenie miasta Kielc. Trasy sà
poprowadzone bocznymi ulicami, cz´sto z nawierzchnià nieutwardzonà,
tak˝e duktami leÊnymi, a w niektórych miejscach nawet Êcie˝kami leÊnymi. Na wszystkich trasach trzeba zwracaç uwag´ na pieszych. Majà oni
bezwzgl´dne pierwszeƒstwo na pieszych szlakach turystycznych, chodnikach, a nawet na poboczach dróg. Pierwszeƒstwa nie majà natomiast
na wydzielonych Êcie˝kach zarezerwowanych tylko dla rowerzystów,
ale... tam tak˝e uwa˝ajmy na pieszych. Kraksa nie jest przyjemna dla nikogo, bez wzgl´du na to kto mia∏ pierwszeƒstwo. Nale˝y tak˝e pami´taç
o przepisach ruchu drogowego, bo obowiàzujà one rowerzyst´ tak samo
jak ka˝dego innego uczestnika ruchu. Trzeba pami´taç, ˝e nawet majàc
pierwszeƒstwo na drodze, zderzenie z samochodem mo˝e byç szczególnie groêne dla rowerzysty. Zatem tam, gdzie to mo˝liwe, warto pokonaç
skrzy˝owanie przejÊciem dla pieszych, jest to bezpieczniejsze.

Jak si´ przygotowaç do jazdy na rowerze
Jazda na rowerze wymaga wczeÊniejszego odpowiedniego przygotowania.
Warto wybraç trasy o d∏ugoÊci i trudnoÊci odpowiadajàcej naszym umiej´tnoÊciom, kondycji i rodzajowi sprz´tu. Jazda typowo szosowym rowerem
po drogach nieutwardzonych czy leÊnych Êcie˝kach jest niemal niemo˝liwa. Zdecydowanie mo˝na poleciç rowery turystyczne o charakterze terenowym. Nie warto równie˝ przesadzaç z dodatkowym sprz´tem, teleskopowe amortyzatory, hamulce tarczowe i inne takie elementy sà potrzebne
zawodowcom. Turystom amatorom wystarczy rower z kilkoma przerzutkami, osobiÊcie nadal u˝ywam roweru terenowego polskiej produkcji z os∏onà przerzutek i ∏aƒcucha, z oponami z solidnym, grubym bie˝nikiem. Za
wyposa˝enie s∏u˝y licznik kilometrów oraz torba na kierownicy z mo˝liwoÊcià w∏o˝enia mapy, równie˝ czekolady, ortalionu przeciwdeszczowego,
kanapki. Na d∏u˝szà jazd´ zabieram oczywiÊcie bidon na zimne, kwaskowe napoje (czasem dwa bidony), ma∏à trójkàtnà torb´ przy ramie roweru
na 2 klucze, Êrubokr´t, maszynk´ (wentylek), zapasowà bateri´ do lampki
przedniej, banda˝ i wod´ utlenionà oraz koniecznie pompk´ rowerowà.
Rower wyposa˝ony jest w Êwiat∏o diodowe z ty∏u i bateryjne z przodu.
Mam te˝ dynamo awaryjne do przedniego oÊwietlenia, odblask z ty∏u
i przodu oraz boczne na ko∏ach. To wystarcza.
Niezwykle wa˝ny jest ubiór. OczywiÊcie sà specjalistyczne rowerowe ubrania, ale... kosztujà doÊç du˝o. Ubiór powinien byç lekki, nie kr´pujàcy
ruchów, spodnie obcis∏e, buty na gumowanej podeszwie. OsobiÊcie zabieram polar i coÊ przeciwdeszczowego do torby.
I jeszcze bezpieczeƒstwo – kask rowerowy powinien staç si´ standardem. Do tego warto mieç okulary sportowe (niekoniecznie przeciws∏oneczne) chroniàce oczy tak˝e z boków, r´kawiczki, a jak zamierzamy
jeêdziç po lesie i w trudnych warunkach terenowych, rower powinien
posiadaç os∏ony na r´ce (rogi) oraz os∏on´ przerzutki tylnej. W d∏u˝szà
tras´ warto ze sobà zabraç telefon komórkowy, gdy˝ w przypadku k∏opotów mo˝e si´ okazaç bardzo potrzebnym Êrodkiem komunikacji.
Wszystkie przedstawione wy˝ej rady odnoszà si´ w równym stopniu do
przygotowania do jazdy rowerem na wycieczk´, jak i do jazdy rowerem
u˝ywanym jako Êrodek lokomocji. Aktualnie coraz cz´Êciej i coraz wi´cej osób korzysta z roweru. S∏u˝y on bowiem nie tylko do celów rekreacyjnych, sportowych i prozdrowotnych, ale równie˝ jako Êrodek komunikacji miejskiej. Zostawiajàc samochód w gara˝u, wyruszamy rowerem
do pracy czy na zakupy. Docieramy w ten sposób na miejsce punktualnie, omijajàc korki, i co bardzo istotne, oszcz´dzajàc pieniàdze i nie
niszczàc Êrodowiska naturalnego.

Opis tras – jak czytaç wszelkie zapisy
Opisy tras sk∏adajà si´ z informacji „technicznej”, po której mo˝na
zorientowaç si´ co do trudnoÊci wycieczki i czasu jej trwania. Dalej znajduje si´ opis trasy. Jest on doÊç szczegó∏owy (zw∏aszcza dla tras nieznakowanych), a przez to umo˝liwia przejechanie ca∏oÊci trasy bez
b∏àdzenia, majàc ze sobà mapk´ – plan i opis.
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UrBike – rozszerzenie polityki rowerowej miast
I. Cele projektu
1. Wspó∏praca miast europejskich w zakresie rozwoju polityki rowerowej
na terenach miast
2. Wymiana doÊwiadczeƒ i przyk∏adów „dobrych praktyk”
3. Realizacja projektów lokalnych na bazie doÊwiadczeƒ partnerskich
4. Tworzenie sieci wspó∏pracy i lokalnych „paktów na rzecz rozwoju polityki rowerowej”
II. Zamierzenia projektowe Kielc w ramach projektu
1. Wspó∏praca z partnerami lokalnymi i regionalnymi w zakresie polityki
rowerowej
2. Opracowanie „statystyki rowerowej” w Kielcach
3. Opracowanie strategii (polityki) rowerowej w mieÊcie Kielce
4. Promocja roweru nie tylko jako sposobu na rekreacj´ m.in.:
• opracowanie strony internetowej UrBike w Kielcach
• spotkania, seminaria, imprezy
III. Bud˝et projektu
1 510 000 euro, w tym bud˝et miasta Kielce 100 000 euro
IV. Poziom finansowania
• Unia Europejska – 75%
• wk∏ad w∏asny partnerów – 25%
V. Okres realizacji projektu
marzec 2004 – grudzieƒ 2006
VI. Partnerzy
• Sewilla (Hiszpania) – lider projektu
• Frederiksberg (Dania)
• Drezno (Niemcy)
• Florencja (W∏ochy)
• Xanti (Grecja)
• Mesa Yitonia (Cypr)
• Budapeszt (W´gry)
• Kielce (Polska)
• Talin (Estonia)
VII. Kontakt
Urzàd Miasta Kielce
ul. Rynek 1, 25-303 Kielce
tel. (41) 367 61 44, fax (41) 367 61 42
urbike@urbike.kielce.pl
www.um.kielce.pl
www.urbike.kielce.pl
Projekt wspó∏finansowany przez Uni´ Europejskà w ramach Inicjatywy
Wspólnotowej Interreg IIIC Strefa Po∏udnie

Publikacja wspó∏finansowana ze Êrodków Uni Europejskiej
– Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC Strefa Po∏udnie w ramach projektu
„UrBike – Rozszerzenie polityki rowerowej miast”

