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Położenie województwa Świętokrzyskiego

woj. lubelskie



Podstawowe 
informacje o 
Województwie 
Świętokrzyski
m

• Powierzchnia – 11 711 km²

• Liczba powiatów - 13

• Liczba gmin miejskich – 5

• Populacja – 1 252 900

• Ludność w wieku produkcyjnym –
808 750



Liczba mieszkańców województwa świętokrzyskiego w 
latach 2013-2017 wraz z prognozą do 2050r.



Województwo Świętokrzyskie - topografia

Współrzędne geograficzne skrajnych 
punktów:

-północny: 51°20′32″ N
-południowy: 50°11′07″ N

-zachodni: 19°42′15″ E
-wschodni: 21°52′08″ E

Najwyżej położonym punktem w 
województwie świętokrzyskim jest szczyt 

Łysicy 612 m n.p.m

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE - Województwo prawie w całości 
leży na Wyżynie Małopolskiej. 

Tworzą je trzy krainy geograficzne: 
-Góry Świętokrzyskie z charakterystycznymi zwałowiskami 
skalnymi, gołoborzami; 
-Ponidzie - z idealną dla turystyki kajakowej rzeką Nidą; 
-Wyżyna Kielecko-Sandomierska z licznymi zabytkami kultury i 
architektury.



Góry Świętokrzyskie

Góry Świętokrzyskie– niski łańcuch górski w południowo-wschodniej Polsce, w 
centralnej części Wyżyny Kieleckiej. Najwyższym szczytem 

jest Łysica (614 m n.p.m.) w paśmie Łysogór. Nazwa gór pochodzi od relikwii Krzyża 
Świętego przechowywanych w klasztorze na Łysej Górze.



Największe rzeki 
przepływające 

przez województwo 
Świętokrzyskie

Te rzeki to Wisła (górna i 
środkowa), Pilica, Nida, 

Nidzica, Lubrzanka, 
Kamienna, Czarna 

Włoszczowska, Bobrza





Największe firmy / inwestorzy regionu



Największe firmy / inwestorzy regionu

Najwięksi przedsiębiorcy w województwie świętokrzyskim to także:
- Enea Elektrownia Połaniec
- Celsa Huta Ostrowiec
- NSC Group Sandomierz – Producent szyb samochodowych 
- Cersanit Kielce 
- Grupa Polskie Składy Budowlane Wełecz koło Buska-Zdroju
- Kolporter Kielce



Stolica
Stolicą województwa
jest miasto Kielce 
liczące 193 415 osób.



Miasto Kielce jest największym miastem w woj. świętokrzyskim. Jego powierzchnia to 109,6 km². 
Prezydentem tego miasta w 2018 roku został Bogdan Wenta. Znajduje się tu Urząd Marszałkowski.



Jednym z miast woj. Świętokrzyskiego jest Jędrzejów znajduje on się
na zachodzie woj. Świętokrzyskiego i jego powierzchnia

wynosi 11,37 km², zamieszkuje w nim blisko ok.15 tyś osób



Kolejne miasto to 
Busko-Zdrój. Miasto, 
które liczy 12,28 km²
powierzchni i ok. 16
tyś. mieszkańców.



Park, tężnia i sanatoria 
w Busku

Busko to miasto pełniące funkcji 
uzdrowiskowe z wieloletnią tradycją. 
Uzdrowisko w Busku funkcjonuje od 
XIX w. W mieście jest park zdrojowy 

oraz nowo otwarta tężnia.



Pińczów
zabytkowe 

miasto

Powierzchnia tego miasta 
wynosi 14,32 km², a liczba 
mieszkańców na rok 2018 
wynosiła 10 946.Położone 

jest na Ponidziu.

Pińczów był prywatnym 
miastem szlacheckim 

lokowanym w 1428 roku



Zabytki Pińczowa
W Pińczowie znajdują się zabytki tj. 

kaplica Świętej Anny, Klasztor Paulinów 
(teraz dom kultury) oraz Pałac 

Wielopolskich.



Kazimierza Wielka

Miasto o 
wielkości 5,34 km² i liczbie
ludności (w 2017r.) 5575.



Kazimierza Wielka jest najmniejszym miastem powiatowym w 
województwie świętokrzyskim oraz 4. najmniejszym miastem 

powiatowym w Polsce.
W Kazimierzy znajduje się zabytkowa cukrownia



Walory przyrodnicze i kulturowe

W województwie świętokrzyskim znajduje się wiele zabytków zarówno 
kulturowych, jaki i przyrodniczych takich jak m.in:

Walory przyrodnicze:
- Dąb Bartek
- Jaskinia Raj
- Sosna na szczudłach
- Jaskinia Piekło
- Duża ilość rezerwatów
- Parki Krajobrazowe

Walory kulturowe:
- Muzeum Henryka Sienkiewicza
- Chęciny- Zamek Królewski
- Jędrzejów-Archiopactwo Cystersów
- Ratusz w Sandomierzu



Dąb Bartek

Jeden z najstarszych w 
Polsce dębów, od 1954 
roku chroniony prawem 
jako pomnik przyrody, 

rosnący 
na terenie leśnictwa Bart
ków. Ma on około 1200 

lat i 28,5 metra.



Jaskinia Raj
Jaskinia Raj – wapienna jaskinia krasowa położona 

w Chęcinach (Góry Świętokrzyskie) w województwie 
świętokrzyskim na terenie rezerwatu przyrody 

Jaskinia Raj, 11 km na południowy zachód od Kielc.



Sosna na szczudłach

Sosna ta ma wyjątkowe 
korzenie, które wystają parę 
metrów nad ziemię. Znajduje 
się ona pomiędzy Pińczowem, 
a Buskiem. Drzewo ma ok. 100 

lat.



Jaskinia Piekło

Jaskinia Piekło pod Skibami –
jaskinia położona na północno-

zachodnim stoku Góry 
Żakowej w Paśmie Zelejowskim, 

na wschód od Gałęzic. Łączna 
długość jaskini wynosi 

57 metrów, z czego 
główny korytarz liczy 20 
m. (Jaskinia położona na 

południowy zachód od Kielc)



Archiopactwo Cystersów w 
Jędrzejowie to klasztor cystersów, 

który został wzniesiony przez 
Jaksów-Gryfitów rodowy kościół 
św. Wojciecha wraz z rezydencją.



Ratusz w 
Sandomierzu
Ratusz w Sandomierzu –

wzniesiono wkrótce po najeździe 
Litwinów w 1349 r. 

Pierwotnie gotycki, był budowlą 
na planie kwadratu zwieńczoną 

wysoką, ośmioboczną wieżą. 
Część południowa, najstarsza (na 
niej zegar słoneczny) pochodzi z 

tego okresu.



Zamki i pałace w województwie

Znajdują się tu dwa zamki zachowane dotychczas. Są to:
-Zamek królewski w Chęcinach
-Zamek „Krzyżtopór” w Ujeździe

Jedyny pałac to Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku.



Chęciny- Zamek Królewski

Zamek w Chęcinach – zamek 
królewski z przełomu XIII i XIV 
wieku, górujący nad 
miejscowością Chęciny, 
w województwie świętokrzyskim, 
pod Kielcami.



Zamek "Krzyżtopór"

Krzyżtopór (dawniej Krzysztopór) – ruiny powstałej w latach 1627–1644 rezydencji 
pałacowej otoczonej fortyfikacjami bastionowymi położonej w 

miejscowości Ujazd w województwie świętokrzyskim. Była to największa budowla 
pałacowa w Europie przed powstaniem Wersalu. Od 2018 ma status pomnika 

historii.



Muzeum Henryka 
Sienkiewicza

Pałacyk Henryka Sienkiewicza w 
Oblęgorku – oddział Muzeum 
Narodowego w Kielcach we 
wsi Oblęgorek znajdujące się w 
dworku (pałacyku) pisarza Henryka 
Sienkiewicza. Muzeum powstało 
26 października 1958 roku z 
inicjatywy dzieci pisarza.



Atrakcje turystyczne 
w województwie 
Świętokrzyskim



Bałtowski Kompleks 
Turystyczny

Znajdują się tu atrakcje dla 
najmłodszych taki jak park 
dinozaurów, zwierzyniec, 
park miniatur. To świetne 

miejsce na spełnienie czasu 
z rodziną.



Sabat Krajno Park 
Rozrywki i Miniatur

To największy park miniatur i park rozrywki w 
Polsce.



Europejskie 
Centrum Bajki 
w Pacanowie
Dzieci mogą skorzystać z Centrum 
Bajki w Pacanowie odgrywanych 
tam teatrzyków z Koziołkiem 
Matołkiem w roli głównej.



Rekreacja 

Województwo świętokrzyskie 
słynie również z wielu kąpielisk –
większe z nich to m.in.:

- Sielpia 

- Chańcza 

- Borków

- Morawica



Źródła

Wszystkie materiały użyte do pracy zostały pobrane z:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

oraz strony www i "google grafika"

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna


Dziękujemy za uwagę!!!

Szymon Boksa
Aleksander Fabicki-Krakowiak
Jakub Cieślak
Franciszek Bielak


