
Mocne wra˝enia w Regionie Âwi´tokrzyskim to nie mit. Wprawdzie loty na mio-
tle nie sà jeszcze mo˝liwe, ale aktywnie mo˝na tu wypoczàç na wiele innych spo-
sobów.
Zacznijmy od w´drowania. Na terenie województwa Êwi´tokrzyskiego znajduje
si´ ponad 1500 km szlaków pieszych a tradycje krajoznawczych w´drówek pod-
trzymywane sà dzi´ki licznym rajdom organizowanym przez prawdziwych znaw-
ców tematu. 
Zwolenników cyclingu zapraszamy na ponad 2000 km rowerowych szlaków tury-
stycznych, wiodàcych po najpi´kniejszych zakàtkach regionu, Szlakiem Architektu-
ry Obronnej, czy Szlakiem Miejsc Mocy. Na odwa˝nych czekajà takie wyzwania jak
Góra Telegraf, b´dàca miejscem zmagaƒ wielu kolarzy górskich Êwiatowej klasy. 
Podró˝ujàc samochodem warto podà˝yç Âwi´tokrzyskim Szlakiem Literackim
i Szlakiem Architektury Drewnianej. Na szlakach tych znajdujà si´ prawdziwe
pere∏ki architektury i kultury. 
Dlaczego by nie wzbiç si´ w przestworza i nie podziwiaç panoramy regionu z lo-
tu ptaka? Takà atrakcj´ zapewnià Paƒstwu aerokluby mas∏owski i piƒczowski
udost´pniajàc motolotnie.
Zarysowane wy˝ej formy sp´dzenia aktywnego wypoczynku to nie wszystkie

propozycje jakimi nasz region mo˝e zaskoczyç. Jeêdziectwo, narciarstwo, spele-
ologia, wspinaczka ska∏kowa- to formy turystyki aktywnej, której mo˝na tutaj
doÊwiadczyç, a po godzinach wybraç si´ na kr´gle, bilard, czy korty tenisowe.
Szeroki wachlarz oferty sp´dzenia czasu aktywnie majà Êwi´tokrzyskie gospodar-
stwa agroturystyczne, wykorzystujàce fakt, ˝e region cieszy si´ wcià˝ nieska˝o-
nym powietrzem, czystymi wodami dobrymi do w´dkowania, ogromnymi po∏a-
ciami lasów, do których zapraszajà pasjonatów grzybobrania, obserwatorów
przyrody, fotografów a na mi∏oÊników mocnych wra˝eƒ czekajà quady i zabawa
w paintball.
Aby przekonaç si´, ˝e w Âwi´tokrzyskim nie b´dziesz si´ nudziç przyjedê i poczuj
mocne wra˝enia na w∏asnej skórze.

Serdecznie zapraszamy!
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Turystyka piesza
Poznawanie Êwiata przyrody przez mo˝liwoÊç
obcowania z nim jest najlepszà naukà. Z natu-
ry czerpiemy si∏y witalne, odpr´˝amy si´ i „∏a-
dujemy akumulatory”. Wybierajàc si´ na szlak
turystyczny mo˝emy tego wszystkiego do-
Êwiadczyç. Lecz to nie ca∏a gama korzyÊci p∏y-
nàca z pieszych w´drówek. Docieranie do za-
bytków znajdujàcych si´ na szlaku niejednemu
daje prawdziwà satysfakcj´, uczy szacunku,
czasem pokory a wyprawa szlakiem staje si´
przygodà i gruntem do integracji chocia˝by
dla m∏odzie˝y szkolnej. Wszystkich, m∏od-
szych i starszych, entuzjastów i znudzonych
zapraszamy do krainy Êwi´tokrzyskiej, tutaj
czeka ponad 1500 km szlaków pieszych, na-
uka i przygoda.
Do jednej z najciekawszych tras nale˝y górski
szlak czerwony im. Edmunda Massalskiego,
Go∏oszyce – Kuêniaki o d∏ugoÊci 105 km, które-
go przebieg rysuje si´ niezwykle ciekawie, po-
niewa˝ biegnie przez serce Gór Âwi´tokrzy-
skich. Wiedzie on na Âwi´ty Krzy˝. Tutaj podzi-
wiaç mo˝na Wystaw´ Âwi´tokrzyskiego Parku
Narodowego, tajemnicze Go∏oborza a przede
wszystkim sanktuarium, w którym czczone sà
relikwie Krzy˝a Âwi´tego. Dalej szlak prowadzi
przez ¸ysic´ najwy˝szy szczyt w Górach Âwi´to-
krzyskich i Âwi´tà Katarzyn´ gdzie w zaciszu
podpuszczaƒskiej g∏uszy znajduje si´ zespó∏
klasztorny bernardynek. 
Równie ciekawy, bardzo cz´sto odwiedzany
przez m∏odzie˝ szkolnà jest szlak im. Sylwestra
Kowalczewskiego. Prowadzi on z Ch´cin, nad
którymi górujà ruiny XIII- wiecznego zamku-
warowni, przez Jaskini´ Raj na Gór´ Karczów-
ka. Tam znajduje si´ zespó∏ klasztorny ksi´˝y
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pallotynów i rozpoÊciera si´ widok na panora-
m´ Kielc. Trasa liczy 20 km.
Do innych oznakowanych górskich szlaków na-
le˝à: szlaki niebieskie Ch´ciny – ¸agów, Wa∏
Ma∏acentowski – kapliczka Êwi´tego Miko∏aja,
Jedlnica – Tarczyce, szlaki zielone Starachowice
– ¸àczna, ¸agów – Nowa S∏upia, szlaki ˝ó∏te
Wierna Rzeka – Ch´ciny, Barcza – Bukowa Gó-
ra oraz szlaki czarne Nowa S∏upia – Szczytniak,
Kielce – PierÊcienica, Piekoszów – Zgórskie Gó-
ry, Obl´gorek – Barania Góra. 
W po∏udniowej cz´Êci województwa, w doli-
nie rzeki Nidy znajduje si´ uroczy obszar na-
zywany Ponidziem. OkreÊlany cz´sto Êwi´to-
krzyskim stepem, Êwiadczy o ró˝norodnoÊci,
jakà dzieje ziemi odcisn´∏y na Regionie Âwi´-
tokrzyskim.
Tutaj przebiegajà niektóre ze szlaków nizin-
nych; „Szlak drewnianego budownictwa sa-
kralnego wzd∏u˝ Maskalisu”, na trasie którego
znajduje si´ koÊció∏ p.w. Êw. Leonarda w Bu-
sku-Zdroju i p.w. Êw. Stanis∏awa w Chotelku.
Szlak niebieski z Piƒczowa, g∏ównego oÊrodka
reformacji na ziemiach polskich, zwanego
„Sarmackimi Atenami” – do WiÊlicy, której ko-
rzenie si´gajà jeszcze dzia∏alnoÊci patronów
Europy Êw. Cyryla i Metodego; szlak zielony
Grochowiska – WiÊlica oraz szlak ˝ó∏ty Szy-
d∏ów – Wide∏ki. 
Powy˝sze propozycje stanowià zaledwie cz´Êç
tras turystycznych regionu. Warto wybraç si´
przecie˝ do Ujazdu, Klimontowa, Koprzywnicy,
czy Sandomierza, uj´tych w czerwony szlak tu-
rystyczny.
Na Êwi´tokrzyskie szlaki turystyczne wyruszyç
mo˝na m.in. razem ze Êwi´tokrzyskimi oddzia-
∏ami PTTK, ZHP, które organizujà liczne rajdy,
np. Rajd M∏odzie˝y „Wiosna” – maj (PTTK
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w Kielcach), Ogólnopolski Rajd „Nad Kamien-
nà”- maj (PTTK w Skar˝ysku- Kamiennej),
Harcerski Rajd Âwi´tokrzyski- czerwiec (Ko-
menda Choràgwi ZHP w Kielcach), Ogólno-
polski Konecki Maraton Pieszy – czerwiec
(PTTK w Koƒskich), Ogólnopolski Jesienny
Rajd po Staropolskim Zag∏´biu Przemys∏o-
wym- paêdziernik (PTTK w Starachowicach),
i wiele innych.

Regionalna Organizacja Turystyczna
Województwa Âwi´tokrzyskiego
ul. ks. Piotra Âciegiennego 2/32, 25-033 Kielce
tel. 041 36 18 057
www.swietokrzyskie.travel

PTTK Oddzia∏ Âwi´tokrzyski
Informacja turystyczna
ul. H. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce

tel. 041 34 47 743
www.pttkkielce.pl

PTTK Oddzia∏ w Koƒskich
ul. Zamkowa 7, 26-200 Koƒskie
tel. 041 37 23 170
www. pttk-konskie.dmkhosting.net

PTTK Oddzia∏ w Starachowicach
ul. Tadeusza Krywki 1, 27-200 Starachowice
tel. 041 27 46 268
www. starachowice.pttk.pl

PTTK Odzia∏ w Skar˝ysku-Kamiennej
ul. S∏owackiego 25, 26-110 Skar˝ysko-Kamienna
tel. 041 25 31 542

Komenda Choràgwi ZHP w Kielcach
ul. Sienkiewicza 25, 25-007 Kielce
tel. 041 34 45 488, 34 46 555
www.kielecka.zhp.pl
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Turystyka rowerowa
Ponad 2000 km oznakowanych szlaków i Êcie˝ek
rowerowych to propozycja Regionu Âwi´tokrzy-
skiego dla entuzjastów rekreacyjnego cyclingu.
Rowerowe trasy prowadzà przez najpi´kniejsze
przyrodniczo i najcenniejsze kulturowo obszary
województwa. 
Do ciekawszych szlaków rowerowych nale˝à:
czerwony „Lasami wokó∏ W∏oszczowy”, na
którego przebiegu znajdujà si´ miejsca odpo-
czynku z wiatami i kr´gami ogniskowymi. Na
poczàtku szlaku na terenie leÊniczówki Koniecz-
no wyznaczona zosta∏a LeÊna Âcie˝ka Dydak-
tyczna „Poznajemy Las”, Szkó∏ka LeÊna i Izba
Edukacji LeÊnej. Ponadto dzi´ki inicjatywie
miejscowych leÊników powsta∏y na jego d∏ugo-
Êci tablice informujàce o florze i faunie okolicz-
nych obszarów. Kolejny czerwony szlak „Przez
Góry Âwi´tokrzyskie”, to niezwykle urozmaico-
na trasa prowadzàca przez pasma Mas∏owskie,
Klownowskie i cz´Êç pasma ¸ysogór. Oprócz
atrakcyjnych widokowo obszarów na trasie
znajdujà si´ takie zabytki jak ruiny Zamku
w Bodzentynie, Muzeum Staro˝ytnego Hutnic-
twa w Nowej S∏upi, romaƒska Kolegiata w Opa-
towie. Trasa „Dooko∏a Starachowic” pozwoli
odwiedziç Muzeum Przyrody i Techniki w Sta-
rachowicach, s∏ynny klasztor cysterski w Wà-
chocku, leÊny rezerwat „Wykus” na terenie Sie-
radowickiego Parku Krajobrazowego. Trasa
„Do Podzamcza Piekoszowskiego” to gratka dla
mi∏oÊników architektury sakralnej, bowiem na
jej przebiegu znajduje si´ zespó∏ klasztorny na
Karczówce, sanktuarium maryjne w Piekoszo-
wie, ruiny pa∏acu w Podzamczu Piekoszowskim,
który wzorowany by∏ na pa∏acu biskupów kra-
kowskich w Kielcach, ale tak˝e rezerwat ró˝no-
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rodnych form krasowych „Chelosiowa Jama”.
„Âladami zabytków techniki Doliny Kamien-
nej” to szlak, który wpasowany jest w Staropol-
skie Zag∏´bie Przemys∏owe. Trasa prowadzi ze
Skar˝yska- Kamiennej przez Starachowice do
Ostrowca Âwi´tokrzyskiego, a na jej przebiegu
odwiedziç nale˝y takie zabytki jak Muzeum im.
Or∏a Bia∏ego w skar˝yskiej dzielnicy Rejów,
sanktuarium w Ka∏kowie- Godowie, bàdê ˚ywe
Muzeum Porcelany w åmielowie. 
Obronne budowle, zamki i pa∏ace znajdujàce
si´ w Regionie Âwi´tokrzyskim uj´te zosta∏y
w rowerowy „Szlak Architektury Obronnej”.
Niezwykle ciekawy temat dla niejednej wypra-
wy rowerowej. Szlak rozpoczyna si´ w sobkow-
skiej fortalicji, prowadzi do licznych piƒczow-
skich zabytków, nast´pnie dalej na Ponidzie do
M∏odzaw Ma∏ych i Ogrodu Na Rozstajach, ide-
alnego miejsca do wypoczynku wÊród aran˝acji
florystycznych i egzotycznego ptactwa. Nast´p-
nym przystankiem jest pa∏ac w Chrobrzu,
nast´pnie legendarna WiÊlica. To jednak nie ko-
niec atrakcji jakie spotkaç mo˝na na szlaku, bo-
wiem wiedzie on do uzdrowiska Busko-Zdrój
a tam odpoczynek po wyprawie nale˝eç b´dzie
do prawdziwej przyjemnoÊci. 
Rowerowy szlak pielgrzymkowy „Miejsca Mo-
cy” prowadzi po miejscach kultu religijnego,
tych najs∏ynniejszych sanktuariach jak Âwi´ty
Krzy˝, Pustelnia Z∏otego Lasu w Rytwianach,
WiÊlica, Piotrkowice, Ka∏ków-Godów. Szlak
obejmuje koÊcio∏y w Sandomierzu i kieleckie
sanktuaria. 
Ciekawà propozycjà aktywnego wypoczynku
sà szlaki tematyczne po Ponidziu. Pokazujà one
dzieje regionu poprzez budowle sakralne,
Êwieckie, kapliczki i figury przydro˝ne. Do
szlaków tych zaliczamy szlaki: królewski,
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drewniany, murowany, zielarski, kapliczek
i Êwiàtków. W∏aÊnie w Piƒczowie w Miejsca
Mocy w∏àcza si´ trasa „Madonny Ponidzia”,
prowadzàc poprzez miejsca kultu maryjnego
na Ponidziu. 
Przedsi´wzi´ciem na skal´ mi´dzynarodowà jest
utworzenie Transwojewódzkiego Szlaku Rowe-
rowego Berlin–Lwów. Oprócz województwa
Êwi´tokrzyskiego w projekcie znalaz∏y si´ woje-
wództwa lubuskie, wielkopolskie, ∏ódzkie
i podkarpackie. Odcinek Êwi´tokrzyski przebie-
ga przez powiaty konecki, skar˝yski, staracho-
wicki, ostrowiecki i sandomierski.

Regionalna Organizacja Turystyczna
Województwa Âwi´tokrzyskiego
ul. ks. Piotra Âciegiennego 2/32, 25-033 Kielce
tel. 041 36 18 057, www.swietokrzyskie.travel

Turystyka rowerowa to nie tylko przemierzanie
szlaków, lecz tak˝e imprezy rowerowe. Jednym
ze s∏ynniejszych zawodów jest Maraton eXtre-
me w Sielpi odbywajàcy si´ co roku na poczàt-
ku wrzeÊnia. Tak˝e Âwi´tokrzyskie Stowarzysze-
nie Kolarstwa Górskiego MTB w Kielcach po-
dobnie jak MTBCross propaguje sporty
rowerowe organizujàc maratony, zawody, two-
rzàc sekcje sportowe, rozpowszechniajàc wiedz´
o bezpieczeƒstwie ruchu drogowego. 

Oddzia∏ PTTK w Koƒskich
ul. Zamkowa 7, 26-200 Koƒskie, tel. 041 37 23 170
www.pttk-konskie.dmkhosting.net

Âwi´tokrzyskie Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego
MTB Kielce
ul. Zagórska 121, Kielce, tel. 0 600 853 859
www.mtb.kielce.pl

„Âwi´tokrzyskie Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego
MTB CROSS”
ul. H. Sienkiewicza 53/55, 25-002 Kielce 
tel. 041 34 45 929, 34 45 468
www.mtbcross.eu
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Dla zmotoryzowanych
Âwi´tokrzyski Szlak Literacki i Âwi´tokrzyski
Szlak Architektury Drewnianej sà propozycjà
dla osób podró˝ujàcych samochodem. Szlaki te
zosta∏y oznakowane za pomocà tablic kierunko-
wych przy g∏ównych drogach regionu oraz ta-
blic opisowych ju˝ przy samym obiekcie. 
Âwi´tokrzyski Szlak Literacki poprowadzi Paƒ-
stwa po najcenniejszych zakàtkach Âwi´tokrzy-
skiego, o których pisali polscy pisarze, wià˝àc
t∏o swoich powieÊci z urokiem Gór Âwi´tokrzy-
skich i Ponidzia. Nierzadko pisarze ci stàd po-
chodzili bàdê na tej ziemi tworzyli. Pozostawili
spuÊcizn´ nie tylko literackà, lecz cz´sto tak˝e
dworki, a w nich cenne zbiory biblioteczne, pa-
miàtki z dalekich podró˝y i pamiàtki rodzinne.
Na Âwi´tokrzyski Szlak Literacki sk∏adajà si´
trzy trasy: ponidziaƒska, sandomiersko- ostro-
wiecka i kielecka. Na ka˝dej z tras znajdà Paƒ-
stwo prawdziwe pere∏ki kultury. Dworek Miko-
∏aj Reja w Nag∏owicach a w nim Izba Pami´ci
Wielkiego Poety, Muzeum Regionalne w Piƒczo-
wie mieszczàce pamiàtki po Adolfie Dygasiƒ-
skim, piewcy Ponidzia, Dom Jana D∏ugosza
w Sandomierzu, w którym znajdujà si´ zbiory
Muzeum Diecezjalnego, Dworek Henryka Sien-
kiewicza w Obl´gorku, b´dàcy letnia rezydencjà
pisarza, obecnie pe∏niàcà funkcj´ Muzeum Hen-
ryka Sienkiewicza, czy Muzeum Lat Szkolnych
Stefana ˚eromskiego, pisarza, tak mocno zwià-
zanego z Ziemià Âwi´tokrzyskà, ˝e nazywanà od
jego nazwiska „˝eromszczyznà”. 
Âwi´tokrzyski Szlak Architektury Drewnianej
jest kontynuacjà istniejàcego ju˝ w wojewódz-
twach podkarpackim, ma∏opolskim i Êlàskim
szlaku wiodàcego do pere∏ architektury drew-
nianej. Na Ziemi Âwi´tokrzyskiej budownictwo
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drewniane zarówno Êwieckie jak i koÊcielne za-
chowa∏o si´ w bardzo dobrej kondycji, a Êwia-
dectwem mogà byç XVIII-wieczny koÊció∏
w Mnichowie p.w. Êw. Szczepana z wystrojem
rokokowym i drewnianà dzwonnicà, Chata
Âwi´tokrzyska z XIX wieku Kakoninie, Zagro-
da Czernikiewiczów w Bodzentynie, czy dwory,
koÊcio∏y, kuênie, cha∏upy z typowym wyposa˝e-
niem zgromadzone w skansenie- Muzeum Wsi
Kieleckiej w Tokarni.
Âwi´tokrzyski Szlak Literacki i Âwi´tokrzyski
Szlak Architektury Drewnianej to wspania∏a
propozycja kulturalno–krajoznawcza dla wszyst-
kich, którzy zawitajà do Âwi´tokrzyskiego.

Regionalna Organizacja Turystyczna
Województwa Âwi´tokrzyskiego
ul. ks. Piotra Âciegiennego 2/32, 25-033 Kielce
tel. 041 36 18 057, www.swietokrzyskie.travel

Mi∏oÊników stricte aktywnego wypoczynku z daw-
kà adrenaliny zapraszamy do Miedzianej Góry na
tor wyÊcigowy, który wchodzi w sk∏ad kompleksu
sportowo-turystycznego „moto-raj”. Znajduje si´
tutaj motel i kemping, a oferta jest bardzo szeroka.
Obejmuje bowiem cykliczne imprezy sportowo –
sprawnoÊciowe, rajdy i konkursowe jazdy spraw-
noÊciowe, szkolenia w ramach doskonalenia tech-
nik jazdy, szkolenia w zakresie ratownictwa drogo-
wego, próby sportowe jazdy samochodem na „tro-
lejach” (z poÊlizgiem), testy p∏ynnoÊci jazdy wg J.
Stewarda oraz jazdy gokartami. 
Do dyspozycji jest tor kartingowy d∏ugoÊci
880 m, „ma∏a p´tla” toru samochodowego
o d∏ugoÊci 1.140 m, oraz warsztat z czterema
stanowiskami.

Moto-raj-tor w Miedzianej Górze
ul. Wykieƒ 95,åmiƒsk 26-085 Miedziana Góra
tel. 041 30 31 660, 30 34 949
www.automobilklub.kielce.pl



Jeêdziectwo
W województwie Êwi´tokrzyskim funkcjonujà
wyspecjalizowane oÊrodki jeêdzieckie oferujàce
zarówno nauk´ jazdy konnej, jazd´ terenowà
w formie wycieczek, jak i hipoterapi´. 
Wiele kulturowych atrakcji turystycznych ta-
kich jak Zespó∏ Pa∏acowy w Kurozw´kach czy
Zamek Rycerski w Sobkowie w swojej puli
atrakcji posiadajà przeja˝d˝ki bryczkà, a zimà
niezapomniane kuligi z pochodniami. 
Obecnie gospodarstwa agroturystyczne, z któ-
rych s∏ynie województwo Êwi´tokrzyskie, uroz-
maicajà pobyt wczasowiczom poprzez mo˝li-
woÊç kontaktu z koƒmi, nauk´ jazdy konnej czy
rajdy konne po okolicach.
Pragniemy Paƒstwu przedstawiç ciekawe miejsca,
w których mi∏oÊnicy hippiki znajdà coÊ dla siebie.

Stadnina Koni w Kurozw´kach s∏ynie z hodowli
koni arabskich czystej krwi od dawien dawna.
Obecnie obok hodowli i sprzeda˝y koni arab-
skich stadnina oferuje: nauk´ jazdy konnej na
wszystkich poziomach, pensjonat dla koni, zwie-
dzanie stadniny, przeja˝d˝ki bryczkà, oraz kuligi.
Warto odwiedziç Kurozw´ki tak˝e dla znajdujà-
cego si´ w pobli˝u zespo∏u pa∏acowo-parkowego,
labiryntu w kukurydzy oraz hodowli bizonów.

Stadnina Koni Kurozw´ki Sp. z.o.o.
ul. KoÊcielna12, Kurozw´ki, 28-200 Staszów
tel. 015 86 67 279, 015 86 67 271, www.stadninakoni.com

OÊrodek Jazdy Konnej „Kraina Koni” w Ba∏towie
po∏o˝ony jest nad brzegiem rzeki Kamiennej,
w pobli˝u Ba∏towskiego Parku Jurajskiego. Znaj-
dujà si´ tu dwie uje˝d˝alnie z piaskowym pod∏o-
˝em oraz parkur do nauki skoków. OÊrodek pro-
wadzi szkó∏k´ jeêdzieckà, a zaawansowani jeêdê-
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cy mogà wybraç si´ na wycieczk´ po malowni-
czej okolicy. W okresie zimowym organizowane
sà kuligi z pochodniami. W pobli˝u oÊrodka
znajdujà si´ wybiegi dla koni huculskich ˝yjà-
cych w naturalnych warunkach.

OÊrodek Jazdy Konnej „Kraina Koni”
27-423 Ba∏tów 170 a
tel. 0 500 029 904, www.baltow.info

W Piƒczowie na mi∏oÊników jazdy konnej czeka
Ludowy Klub Jeêdziecki, dzia∏ajàcy od 1970 ro-
ku. Klub oferuje nauk´ jazdy konnej, wyprawy
terenowe wzd∏u˝ Nidy oraz wizyty w istniejàcej
od ponad 50 lat Stadninie Koni Arabskich w Mi-
cha∏owie a tak˝e przeja˝d˝ki bryczkà lub kuligi. 

Ludowy Klub Jeêdziecki 
ul. Topolowa, 28-400 Piƒczów,
tel. 041 35 724 47, 0 606101 443

Park Stadion Kielce to kompleks rekreacyjno-
-wypoczynkowy znajdujàcy si´ wÊród sosno-
wych lasów. W miejscu tym na turystów czeka-
jà egzotarium „Dolina Gadów”, mini ZOO,
OÊrodek jazdy konnej „Centrum Jeêdzieckie”,
Karczma „Cztery Konie”, zadaszone miejsce
biesiadne i place zabaw dla dzieci. Kompleks
stajenny wyposa˝ony jest w profesjonalnà uje˝-
d˝alni´, padoki, krytà hal´ do jazdy konnej. 

Park Stadion
ul. Kusociƒskiego 61 a, Kielce
tel. 0 514 908 336, 041 36 14 081, www.parkstadion.pl

W gospodarstwie agroturystycznym „Harle-
jówka” czeka na goÊci mi∏a rodzinna atmosfe-
ra, dobre jedzenie z ekologicznej uprawy oraz
mnóstwo atrakcji, takich jak: jazda konna duk-
tami leÊnymi z przewodnikiem, dla poczàtkujà-
cych jazdy na uje˝d˝alni, a tak˝e przeja˝d˝ki
wozem drabiniastym, zimà kuligi, mini-zoo
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pe∏ne interesujàcych zwierzàt, pi´kne owczarki
podhalaƒskie oraz pomoc w zwiedzaniu Ziemi
Staszowskiej. 

Gospodarstwo Agroturystyczne-Harlejówka
Dorota W∏odarczyk, WiÊniowa-Poduchowna 95, 28-200 Staszów
tel. 015 82 41 967, 0 604 878 772, www.harlejowkaa.prv.pl 

Âwi´tokrzyskie Centrum Rehabilitacji po∏o˝one
jest w Czarnieckiej Górze. MiejscowoÊç ta
posiada dobroczynne warunki klimatyczne i na
poczàtku XX wieku uznana zosta∏a za uzdrowi-
sko przyrodolecznicze.
Âwi´tokrzyskie Centrum Rehabilitacji to jed-
nostka, której polem dzia∏ania jest rehabilita-
cja schorzeƒ narzàdu ruchu na tle pourazo-
wym, neurologicznym, ortopedycznym i reu-
matologicznym oraz wad postawy i skolioz,
a tak˝e dysfunkcji uk∏adu oddechowego.
Na wysokim poziomie prowadzona jest tu hipo-
terapia przez wykwalifikowanych terapeutów.
Na ca∏oroczne prowadzenie zaj´ç pozwala
ogrzewana i wentylowana hala.

Âwi´tokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
Czarniecka Góra 43, 26-220 Stàporków
tel. 041 37 41 163/62, www.rehabilitacjascr.pl

Jeêdziecki OÊrodek Hipoterapii „Rancho”
w Wolicy po∏o˝ony jest 3 km na po∏udnie od
Buska-Zdroju w kierunku WiÊlicy. OÊrodek
szczególnie polecany w zakresie rehabilitacji
dzieci niepe∏nosprawnych, poprzez kontakt
z koniem i jazd´ konnà. OÊrodek organizuje:
nauk´ jazdy konnej dla poczàtkujàcych i za-
awansowanych, wyjazdy rekreacyjne w tren,
jednorazowe imprezy dla grup zorganizowa-
nych (przeja˝d˝ka konna, ognisko).

Jeêdziecki OÊrodek Hipoterapii „RANCHO”
Renata Marzec, Wolica 23, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 041 37 87 467, 0 509 224 553
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Turystyka wodna
Pod has∏em turystyka wodna kryje si´ wiele
form sp´dzenia czasu wolnego. W poni˝szym
rozdziale przedstawiamy najpopularniejsze
i najlepiej zagospodarowane w infrastruktur´
towarzyszàcà akweny wodne w Regionie Âwi´-
tokrzyskim, p∏ywalnie, ale tak˝e przedstawimy
ofert´ szkó∏ nurkowania oraz organizatorów
sp∏ywów kajakowych.
Chaƒcza, zalew ten powsta∏y na rzece Czarnej
Staszowskiej ma powierzchni´ 470 ha. W okresie
letnim jest to wspania∏e miejsce zarówno dla mi-
∏oÊników pla˝owania jak i mi∏oÊników surfingu,
regat czy kajaków. W pobli˝u zalewu znajdujà si´
domki letniskowe, gospodarstwa agroturystyczne
i pola namiotowe. Pla˝e kàpieliska sà strze˝one.

Urzàd Gminy Raków
ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków
tel. 041 35 35 018, www.rakow.pl

Sielpia to miejscowoÊç letniskowa, nad malow-
niczym zalewem na rzece Czarnej Koneckiej.
Wokó∏ zalewu w otoczeniu sosnowych lasów
znajduje si´ kilkadziesiàt oÊrodków wypoczyn-
kowych, domki letniskowe, pole biwakowe, wy-
po˝yczalnie sprz´tu, w których sà kajaki, rowery
wodne, ∏odzie wios∏owe i ˝aglówki. Sielpia zna-
na jest tak˝e z imprez, takich jak: Rajd Bab, Ko-
necki Maraton Pieszy, eXtreme Maraton. Sielpia
daje nie tylko mo˝liwoÊç rekreacyjnej rozrywki,
lecz tak˝e zwiedzenia Muzeum Zag∏´bia Staro-
polskiego, które stanowi cenny zabytek techniki.

OÊrodek Sportu i Rekreacji m. Koƒskie Sp. z o.o. w Sielpi
ul. Spacerowa 1, Sielpia,26-200 Koƒskie
tel. 041 37 20 222, 37 20 502, www.sielpia.pl

Informacja Turystyczna Oddzia∏ PTTK w Koƒskich
ul. Zamkowa 7, 26-200 Koƒskie
tel. 041 37 23 170, www.pttk-konskie.dmkhosting.net
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Legenda – turystyka aktwyna

szlaki piesze

miejsca do wspinaczki
ska∏kowej

atrakcjie zintegrowane

Êcie˝ki rowerowe

stadniny, hale, obiekty
sportowe
oÊrodki jazdy konnej

sp∏ywy kajakowe

kàpieliska
kryte p∏ywalnie
miejsca przystosowane
do uprawiania sportów wodnych

wyciàgi narciarskie

lotniska sportowe
aerokluby
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Legenda – turystyka kulturowa
koÊcio∏y, kaplice
sanktuaria
pa∏ace
dwory zabytkowe
skanseny
zabytkowe cha∏upy
zabytki kultury
˝ydowskiej

ruiny zamków

muzea

zabytki techniki

jaskinie, wychodnie skalne
rezerwaty geologiczne

atrakcje archeologiczne

uzdrowiska

rezerwaty przyrody



Suchedniów, to tutaj znajduje si´ zalew na rze-
ce Kamionce. Mo˝na zatrzymaç si´ na wypo-
czynek na campingu lub w pobliskich dom-
kach. OÊrodek posiada saun´, kawiarni´, a do
dyspozycji wypoczywajàcych sà: boiska do siat-
kówki i koszykówki, korty tenisowe, plac za-
baw dla dzieci, wypo˝yczalnia sprz´tu p∏ywajà-
cego z kajakami, rowerami wodnymi, ∏odziami
wios∏owymi i ˝aglówkami.

OÊrodek Sportu i Rekreacji
ul. Ogrodowa 11, 26-130 Suchedniów
tel. 041 25 43 351, www.osir-suchedniow.republika.pl

Kryte p∏ywalnie w Regionie Âwi´tokrzyskim,
które zapewniajà najlepsze warunki dla relaksu
to P∏ywalnia „Rawszczyzna” w Ostrowcu Âwi´-
tokrzyskim, która oprócz basenu olimpijskiego
i rekreacyjnego oferuje zabiegi z zakresu: hy-
droterapii, kinezyterapii, fizykoterapi, kriotera-
pii miejscowej i ogólnoustrojowej, Êwiat∏otera-
pii, korzystanie z si∏owni, sauny i zaj´ç aerobiku
i aqua-aerobiku. 

MOSiR – Kryta P∏ywalnia Rawszczyzna
ul. Mickiewicza 32, 27-400 Ostrowiec Âwi´tokrzyski
tel. 041 25 40 000, www.mosir.ostrowiec.pl

Per∏a to kryta p∏ywalnia znajdujàca si´ w miej-
scowoÊci Nowiny w pobli˝u Kielc oraz takich
atrakcji turystycznych jak Jaskinia Raj, ruiny
zamku w Ch´cinach. Znajdujà si´ tutaj dwie
niecki basenowe, masa˝e podwodne, rura zjaz-
dowa, sauna i solarium.

Kryta P∏ywalnia Per∏a
ul. Kubusia Puchatka, 26-052 Sitkówka- Nowiny
tel. 041 34 59 650, 34 65 260, www.perla.maximum.pl

Kryta P∏ywalnia Koral w Morawicy, to nowocze-
sny kolejny kompleks zawierajàcy dwie niecki ba-
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senowe z gejzerami i biczami wodnymi, rur´ do
zje˝d˝ania, saun´ i pokój do aromaterapii. 

Kryta P∏ywalnia Koral
ul. Szkolna 6, Morawica, tel. 041 3114796

Niewàtpliwà atrakcjà regionu sà sp∏ywy kajako-
we organizowane na rzekach Wierna, uwiecz-
nionà na kartach s∏ynnej powieÊci Stefana ˚e-
romskiego, Nida, której dolina nale˝y do Ob-
szaru Natura 2000 i innych. Doskona∏ym
zorganizowaniem sp∏ywu zajmie si´ Przedsi´-
biorstwo Turystyczne „Kajakiem.pl” z J´drzejo-
wa, które zaprasza na sp∏ywy weekendowe, ty-
godniowe, firmowe a tak˝e wypady „na kajaki”
w inne regiony Polski. 

Przedsi´biorstwo Turystyczne „Kajakiem.pl”
Anita Górecka ul. Rakowska 29 28-300 J´drzejów
tel. 0 600 288 375, www.kajakiem.pl

W województwie Êwi´tokrzyskim funkcjonujà
dwie szko∏y nurkowania. Kielecka Szko∏a Nurko-
wania Manta prowadzi kursy nurkowania w sys-
temie CMAS i PADI oraz nurkowanie turystycz-
ne. Zaj´cia basenowe odbywajà si´ na krytej
p∏ywalni przy ulicy Toporowskiego, natomiast
nurkowanie na wodach otwartych na zalanym
kamienio∏omie Gacki. Âwi´tokrzyskie Centrum
Nurkowe ABYSS Diving, prowadzi natomiast
szkolenia SDI i TDI, nurkowanie rekreacyjne,
wrakowo-morskie i techniczne, a tak˝e kursy
nurkowania pod lodem.

Szko∏a Nurkowania Manta
ul. Toporowskiego 96 (kryta p∏ywalnia), Kielce
tel. 0 607 043 078, 604 847 402
www.manta.oz.pl 

Âwi´tokrzyskie Centrum Nurkowe Abyss Diving
ul. Okrzei 59, 25-526 Kielce, tel. 041 36 29 462, 0 604 581 798
www.scn-abyss.pl 
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Sporty zimowe
Zimà w województwie Êwi´tokrzyskim panujà
bardzo dobre warunki dla aktywnego wypo-
czynku na stokach narciarskich. Wyciàgi nar-
ciarskie funkcjonujà w Kielcach, Tumlinie, Kraj-
nie–Zagórzu, Niestachowie, Wide∏kach, Mà-
chocicach, Bodzentynie oraz Ba∏towie. Tutejsze
zbocza majà zró˝nicowane nachylenie i d∏ugoÊç
tras. Dzi´ki temu zarówno poczàtkujàcy jak i za-
awansowany narciarz bàdê snowboardzista
znajdzie coÊ dla siebie. Wi´kszoÊç stoków posia-
da sztuczne naÊnie˝anie i oÊwietlenie. Dzia∏ajà
przy nich wypo˝yczalnie sprz´tu, szkó∏ki nar-
ciarskie i punkty ma∏ej gastronomii. Bia∏e sza-
leƒstwo mo˝na idealnie po∏àczyç z d∏u˝szym
pobytem, dzi´ki usytuowanej w pobli˝u wi´k-
szoÊci wyciàgów bazie noclegowej o zró˝nico-
wanym standardzie i cenach, poczàwszy od go-
spodarstw agroturystycznych, przez schroniska
m∏odzie˝owe po hotele.

Wi´cej informacji na stronie www.narty-swietokrzyskie.pl

Kielce – Góra Telegraf (406 m n.p.m.). Znajdu-
je si´ tutaj podwójny orczyk, d∏ugoÊç trasy
500 m, szerokoÊç trasy zjazdowej ok. 40 m, ró˝-
nica poziomów 100 m. Stok jest miejscami bar-
dzo stromy. Obok wygospodarowany jest ma∏y
wyciàg dla dzieci i poczàtkujàcych o d∏ugoÊci
180 m, a ró˝nicy poziomów 30 m. Stok jest
oÊwietlony, ma sztuczne naÊnie˝anie, jest ratra-
kowany. Przy dolnej stacji znajduje si´ serwis
narciarski i wypo˝yczalnia sprz´tu. W budynku
stacji dolnej znajduje si´ karczma, a obok wycià-
gu jest du˝y parking.

Kielce – Góra PierÊcienica (367 m n.p.m.). Tutaj
do dyspozycji jest równie˝ orczyk podwójny,
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d∏ugoÊç trasy 500 m, szerokoÊç stoku 22-50 m,
ró˝nica poziomów 59 m. Stok jest ∏agodny
a trasa oÊwietlona, sztucznie naÊnie˝ana, ratra-
kowana. Przy dolnej stacji jest ma∏a gastrono-
mia, serwis i wypo˝yczalnia sprz´tu. Mo˝na tak-
˝e skorzystaç z us∏ug instruktorskich. Obok wy-
ciàgu jest du˝y parking.

Góra Telegraf i Góra PierÊcienica w Kielcach
tel. 041 36 87 426, www.rekreacja.kielce.pl

Tumlin – Góra ¸ajscowa (409 m n.p.m.). Znaj-
dujà si´ tutaj dwa wyciàgi orczykowe, talerzy-
kowe. D∏ugoÊç trasy 500 m, szerokoÊç do 42 m,
ró˝nica poziomów 79 m. Trasa jest oÊwietlona,
sztucznie naÊnie˝ana. Przy wyciàgu funkcjonuje
szkó∏ka narciarska. Na miejscu jest ma∏a gastro-
nomia i parking.

Góra ¸ajscowa w Tumlinie-Podgród
tel.041 30 34 982, www. tumlin-ski.prv.pl

Krajno-Zagórze – stok narciarski „Sabat” ofe-
ruje dwa wyciàgi orczykowe pojedyncze, d∏u-
goÊç trasy to 740 m, szerokoÊç 100 m, ró˝nica
poziomów 95 m. Trasa jest oÊwietlona, sztucz-
nie naÊnie˝ana, ratrakowana. Przy wyciàgu jest
parking, restauracja, serwis i wypo˝yczalnia
sprz´tu, instruktorzy.

OÊrodek Sportów Zimowych SABAT w Krajnie-Zagórzu
tel. 041 31 27 711, www.sabatkrajno.pl 

Niestachów – OÊrodek narciarski – Góra
Otrocz (372 m n.pm.). W miejscowoÊci tej dzia-
∏ajà 4 wyciàgi narciarskie o d∏ugoÊciach: 445 m,
ró˝nica poziomów 59 m, Êrednie nachylenie
15%, 365 m, ró˝nica poziomów 52 m, Êrednie
nachylenie 15%, 120 m, ró˝nica poziomów
13 m, Êrednie nachylenie 12% oraz 60 m, ró˝-
nica poziomów 6 m, Êrednie nachylenie 10%.
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Stoki sà oÊwietlone, naÊnie˝ane i ratrakowane.
Przy dolnej stacji dzia∏a wypo˝yczalnia sprz´tu,
bar i parking.

OÊrodek Narciarski, Góra Otrocz w Niestachowie
tel. 41 30 21 048, 0 664 978 173, www.niestachow.pl

Wide∏ki – Góra Ma∏zna (408 m n.p.m.). Na tu-
rystów czeka wyciàg talerzykowy, d∏ugoÊç trasy
650 m, szerokoÊç trasy 54 m, ró˝nica pozio-
mów 104 m. Trasa jest oÊwietlona, sztucznie na-
Ênie˝ana, ratrakowana. Przy dolnej stacji jest
ma∏a gastronomia oraz parking.

Góra Ma∏zna w Wide∏kach
tel 0 668 147 040, www.stacjawidelki.pl

Màchocice – Góra Radostowa (451 m n.p.m.).
Zagospodarowana jest w orczyk talerzykowy,
d∏ugoÊç trasy 800 m, szerokoÊç 50-200 m, ró˝-
nica poziomów 110 m. Trasa jest oÊwietlona.
Atrakcjà stoku sà naturalne muldy. Na miejscu
skorzystaç mo˝na z us∏ug ma∏ej gastronomii
i parkingu.

Góra Radostowa w Màchocicach
tel. 0 669 459 633, www.radostowa.ikielce.pl 

Ba∏tów „Szwajcaria Ba∏towska”. W tym pi´k-
nym miejscu znajdujà si´ dwie trasy zjazdowe
o d∏ugoÊci 340–570 m, szerokoÊci 50-
70 m i ró˝nicy poziomów 65 m. Stok jest
oÊwietlony i sztucznie naÊnie˝any. Przy wycià-
gach dzia∏a serwis i wypo˝yczalnia sprz´tu.
W pobli˝u jest punkt gastronomiczny oraz
parking.

„Szwajcaria Ba∏towska”
tel. 041 26 41 420, www.szwajcariabaltowska.pl

20

W KRAINIE
MOCNYCH WRA˚E¡



Aktywnie w gospodarstwie

agroturystycznym

WÊród licznych gospodarstw agroturystycz-
nych, które stanowià wizytówk´ Regionu Âwi´-
tokrzyskiego gospodarstwa Agroklub i Agro-
-Turbo oferujà sp´dzenie czasu niezwykle ak-
tywnie.
Agroklub oprócz tradycyjnej formy pobytu
w gospodarstwie agroturystycznym proponuje
swoim goÊciom wycieczki motocyklami cztero-
ko∏owymi po Suchedniowsko- Obl´gorskim
Parku Krajobrazowym, zabawy w paintball,
strzelanie z broni pneumatycznej, fitness, saun´,
ale tak˝e biesiady i ogniska, szkolenia i konfe-
rencje, imprezy integracyjne i motywacyjne. 
W∏aÊciciele zapraszajà pod has∏em „Przyjedê do
nas po przygod´”.

Gospodarstwo Agroturystyczne Agroklub
Zbigniew Cisak, Kontrewers 3, 26-080 Mniów
tel. 041 37 38 400, 041 37 38 410, 0 601 744 915
www.czterokolowce.pl

W∏aÊciciele gospodarstwa agroturystycznego
Agro-Turbo zapraszajà mi∏oÊników sportów eks-
tremalnych na dwa tory o zró˝nicowanej trud-
noÊci, jeden dla dzieci od lat 8, drugi dla doro-
s∏ych o ró˝nicy poziomów ok. 8 m. Do dyspo-
zycji goÊci sà gokarty i quady. 
Obok gospodarstwa znajduje si´ pole do mini
golfa, mo˝na te˝ spróbowaç si∏ w strzelaniu z ∏u-
ku, wiatrówki lub rzucaniu oszczepem, a dla za-
interesowanych organizowane sà warsztaty sto-
larki artystycznej.

Gospodarstwo Agroturystyczne Agro-Turbo
Marzena i Grzegorz Fryziel, Antoniów Ma∏y 47, 27-423 Ba∏tów
tel. 041 26 00 964, 0 509 145 739, www.agroturbo.pl
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Speleologia
Odkryty do tej pory podziemny Êwiat Regionu
Âwi´tokrzyskiego to ponad 130 obiektów jaski-
niowych, których bogactwo na pewno zaintere-
suje pasjonatów taternictwa jaskiniowego.
10 km na zachód od Kielc w miejscowoÊci Ja-
worznia znajduje si´ najwi´ksza jaskinia regionu
– Chelosiowa Jama – Jaskinia Jaworznicka
o d∏ugoÊci 3670 m, dzi´ki czemu plasuje si´ na
dziewiàtym miejscu pod wzgl´dem d∏ugoÊci
wÊród jaskiƒ w Polsce. Jest ona eksplorowana je-
dynie w celach badawczych.
Wizytówkà Regionu Âwi´tokrzyskiego jest do-
st´pna dla turystów 180-metrowa trasa jednej
z najpi´kniejszych jaskiƒ – Jaskini Raj w pobli-
˝u Ch´cin. Przy wejÊciu do jaskini obejrzeç mo˝-
na wystaw´ muzealnà z odtworzonym obozowi-
skiem rodziny neandertalskiej a tak˝e szczàtki
prehistorycznych zwierzàt.
Rzetelnà wiedz´ oraz doÊwiadczenie z zakresu
speleologii i taternictwa posiada Speleoklub Âwi´-
tokrzyski, który organizuje kursy taternictwa ja-
skiniowego, przygotowujàce do samodzielnego
i bezpiecznego poruszania si´ po jaskiniach oraz
w terenie wysokogórskim latem i zimà.
Speleoklub Âwi´tokrzyski bierze udzia∏ w kon-
kursach, ogólnopolskich szkoleniach organizo-
wanych przez inne kluby, kursach ratownictwa
jaskiniowego, kartowania jaskiƒ, w sympozjach
speleologicznych oraz wyprawach sportowo-
poznawczych do jaskiƒ w kraju i w Europie.

Speleoklub Âwi´tokrzyski w Kielcach 
Osiedle Na Stoku 40A/22, 25-437 Kielce, tel. 604 123 932
www.ssk.kielce.pl 

Jaskinia „Raj”
ul. Dobrzaczka, 26-060 Ch´ciny
tel.041 34 65 518, www.jaskiniaraj.pl
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Sporty lotnicze

W regionie Êwi´tokrzyskim znajdujà si´ dwa oÊrod-
ki prowadzàce dzia∏alnoÊç lotniczà. Jest to Aero-
klub Kielecki, znajdujàcy si´ w Mas∏owie oraz ae-
roklub w Piƒczowie. Aeroklub w Mas∏owie dyspo-
nuje lotniskiem, które powsta∏o tu ju˝ w 1937
roku. Obecnie posiada asfaltobetonowy pas starto-
wy d∏ugoÊci 900 m i szerokoÊci 30 m oraz trawia-
sty pas startowy o wymiarach 900 x 200 m. 
Aeroklub zrzesza pilotów samolotowych, szy-
bowcowych, motolotniowych i skoczków spado-
chronowych. Jest oÊrodkiem, który organizuje
szkolenia w sekcji samolotowej, szybowcowej
i spadochronowej. Sekcja motolotniowa jak i sek-
cja samolotów ultralekkich opiera swoja dzia∏al-
noÊç wy∏àcznie na sprz´cie prywatnym i szkole-
nia prowadzone sà w ramach prywatnych zaj´ç. 
Dla popularyzacji lotnictwa aeroklub organizu-
je zawody szybowcowe i spadochronowe jak
i bierze udzia∏ w zawodach krajowych i mi´dzy-
narodowych. Sekcja spadochronowa od wielu
lat jest organizatorem Âwi´tokrzyskich Zawo-
dów Spadochronowych na celnoÊç làdowania
o puchar Prezydenta Miasta Kielce. 

Aeroklub Kielecki – Lotnisko Mas∏ów
26-001 Mas∏ów, tel. 41 31 10 893, 41 3110706
www.aeroklub.kielce.pl

Tradycja uprawiania sportów lotniczych w Piƒ-
czowie si´ga 1932 roku, i zwiàzana jest ze Szko-
∏à Szybowcowà „Polichno- Piƒczów”. Obecnie
pr´˝nie dzia∏a Aeroklub Regionalny w Piƒczo-
wie. Prowadzi on sekcje modelarskà „skrzyde∏-
ko” oraz organizuje zawody modelarskie, fiesty
balonowe i skoki spadochronowe.

Aeroklub Regionalny w Piƒczowie
ul. Pi∏sudskiego 2A, 28-400 Piƒczów
tel. 0 668 409 128, www.arp.pinczow.com
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Kr´gle i bilard
Bowling to popularna gra towarzyska, podczas
której mo˝na zrelaksowaç si´ w gronie rodziny
i przyjació∏, podjàç rywalizacj´, wziàç udzia∏
w turnieju. Tak˝e bilard zagoÊci∏ na sta∏e w wie-
lu Êwi´tokrzyskich pubach i hotelach. 
Dla osób, które zainteresowane sà takà formà
sp´dzania czasu wolnego Kieleckie Centrum Bi-
lardowe organizuje cykl turniejów bilardowych
przeznaczonych dla amatorów i profesjonali-
stów: Bilard Sport Amator Challenge 2008
Kielce oraz Media Expert Cup 2008 Grand Prix
Gór Âwi´tokrzyskich w Pool Bilard. 

Hotel La Mar
ul. Sikorskiego 2, 25-414 Kielce
tel. 041 33 02 333, www.hotellamar.pl

Dyspensa
Rynek 8, Kielce
tel. 041 34 44 737 wewn. 24, www.dyspensa.com.pl

Âwi´tokrzyskie Stowarzyszenie Bilardowe
ul. Zagnaƒska 84a, 25-528 Kielce
tel. 041 36 23 903, www.bilard.kielce.pl

Klub Focus
ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce, www.bilard.kielce.pl

Karakal
ul. Bodzentyƒska 32, Kielce

tel. 041 34 35 206, www.bilard.kielce.pl

CKM Pub
ul. Bodzentyƒska 2, Kielce
tel. 041 34 47 959, www.bilard.kielce.pl

Dom studenta Asystent
Al. Tysiàclecia Paƒstwa Polskiego 19, 25-314 Kielce
tel.041 34 44 514, www.bilard.kielce.pl

Bilard Club Extreme
ul. Klonowa 55, Kielce
tel. 041 33 10 439, www.bilard.kielce.pl

Klub i Restauracja Hokus Pokus
Osiedle Ogrody 27, Ostrowiec Âwi´tokrzyski
tel. 41 24 74 444, www.h-p.com.pl
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Tenis
W województwie Êwi´tokrzyskim funkcjonuje
obecnie 20 obiektów, które dysponujà kortami
tenisowymi. 
W Busku- Zdroju, miejscowoÊci uzdrowisko-
wej korty tenisowe znajdujà si´ w Parku Zdro-
jowym oraz przy niektórych sanatoriach:
„W∏ókniarzu” oraz „Nidzie-Zdrój”, co spra-
wia, ˝e obiekty te majà bardziej atrakcyjnà
ofert´ dla turystów przyje˝d˝ajàcych po zdro-
wie i urod´.
Korty tenisowe znajdujà si´ tak˝e w takich miej-
scowoÊciach jak: Koƒskie (Stadion), Nag∏owice
(Szko∏a Podstawowa), O˝arów (ul. LeÊna), Piƒ-
czów (MOSiR), Sandomierz (KS Wis∏a, MO-
SiR), Skar˝ysko-Kamienna (Skar˝yskie Towa-
rzystwo Tenisowe Smecz), Suchedniów (OSiR),
Âladków Ma∏y, Ostrowiec.
Na kieleckim osiedlu Âlichowice dzia∏a Cen-
trum Tenisowe „Roko”. Ten nowoczesny
obiekt dysponuje czterema krytymi kortami te-
nisowym, dwoma krytymi boiskami do Bad-
mintona oraz szeÊcioma kortami ziemnymi, po-
siadajàcymi dodatkowe sztuczne oÊwietlenie.
W ofercie Centrum „Roko” znajduje si´ tak˝e
bar z letnim ogródkiem, plac zabaw dla dzieci,
sklepik tenisowy, sauna, ∏aênia parowa, bio-
-sauna oraz parking. Centrum „Roko” prowa-
dzi szkó∏ki tenisowe dla dzieci i m∏odzie˝y i or-
ganizuje turnieje.

Centrum Tenisowe „Roko”
ul. Jurajska 1, Kielce
tel. 041 34 64 730, 0 601 925 097
www.tenis.kielce.pl
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W´dkarstwo
Warunki przyrodnicze Regionu Âwi´tokrzyskiego
przedstawiajà si´ w bardzo dobrej kondycji bioràc
pod uwag´ stosunkowo niskie zanieczyszczenie
powietrza, rzek i innych zbiorników wodnych.
NieskazitelnoÊç przyrody i wijàce si´ przez region
rzeki Wis∏a, Pilica, Kamienna, Nida oraz Czarna,
ale tak˝e sztucznie powsta∏e zbiorniki, zalewy czy
stawy stanowià wspania∏e miejsce do w´dkowania.
Na ryby warto wybraç si´ nad zalew Chaƒcza
w gminie Raków utworzony na rzece Czarnej
Staszowskiej. Zalew ma powierzchni´ 470 ha,
a mo˝na w nim spotkaç karpie, sandacze, oko-
nie, leszcze, amury i inne gatunki. 
Warto wiedzieç, ˝e zalew ten jest s∏ynnym oÊrod-
kiem rekreacyjno-wypoczynkowym. W sezonie
letnim czynne sà wypo˝yczalnie sprz´tu p∏ywajà-
cego: ∏odzi, kajaków i rowerów wodnych.
PZW Okr´g Kielecki Ko∏o we W∏oszczowie, Marian Mazur
ul. Partyzantów 186 a, 29-100 W∏oszczowa, tel. 663 770 433

Ko∏o PZW Busko-Zdrój
os. KoÊciuszki 6, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 0 510 150 515 

W´dkarstwo – Czes∏aw St´pieƒ
ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój, tel. 041 37 76 039 wew. 30

PZW Ko∏o W´dkarskie – Zbigniew Grucha∏a 
ul. Tysiàclecia, 28-160 WiÊlica, tel. 041 37 92 206

Sekcja W´dkarska – Pawe∏ Bochenek
ul. Sieneƒskiego 6, 26-035 Raków, tel. 0 608 652 301

Ko∏o w´dkarskie „SUM”
Strawczyn, 26-067 Promnik, tel. 041 30 38 514

PZW Ko∏o W´dkarskie – Waldemar Pietrzak
ul. 1 Maja 63, 26-110 Skar˝ysko-Kamienna, tel. 041 25 13 534

PZW Ko∏o W´dkarskie, Bronis∏aw Siek
al. Niepodleg∏oÊci 133/32, 26-110 Skar˝ysko-Kamienna

PZW Ko∏o W´dkarskie
ul. Spokojna 2, 26-130 Suchedniów

Ko∏o W´dkarskie nr 25 – Lucjan Kosowicz
28-230 Po∏aniec, tel. 0 608 650 105
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Wspinaczka ska∏kowa
Wspinaczka ska∏kowa to idealny sposób na
prze˝ycie przygody. KiedyÊ uprawiana jako
sport ekstremalny dziÊ przybiera ∏agodniejsze
formy i dost´pna jest dla osób w ka˝dym wieku. 
W Regionie Âwi´tokrzyskim znajdujà si´ ska∏y
atrakcyjne wspinaczkowo. D∏ugoÊci tutejszych
dróg wspinaczkowych wahajà si´ od 6 m do
15 m i nie przekraczajà trudnoÊci stopnia VI.4.
Ze wzgl´du na ukszta∏towanie terenu wspi-
naczka mo˝liwa jest zarówno w okolicach
Kielc, np. na Stokówce, na której znajduje si´
oko∏o 40 dróg obitych, jak i w innych cz´Êciach
regionu, np. w Ba∏towie i pobliskim Podgro-
dziu. Tutaj ska∏y wapienne i malowniczy krajo-
braz prze∏omu Kamiennej tworzà niepowta-
rzalny klimat. W Ba∏towie natomiast udost´p-
niono bogato urzeêbionà ska∏´ wapiennà,
o wysokoÊci ok. 10 m, którà obito w niezb´dne
urzàdzenia.
Przy wyborze miejsca wspinaczkowego nale˝y
bezwzgl´dnie zwróciç uwag´ czy obiekt, którym
jesteÊmy zainteresowani nie znajduje si´ na tere-
nie obj´tym formà ochrony przyrody lub sam
nie jest pomnikiem przyrody nieo˝ywionej. Ta-
kie ograniczenia dotyczà Kadzielni, Góry Zele-
jowej, Cisowej, Tumlina i Wykienia.
Wspinaç si´ mo˝na tak˝e na sztucznych Êcian-
kach lub tzw. boulderowniach, niewielkich
Êciankach, na których wspinaczka odbywa si´
bez asekuracji lin. Mogà byç to obiekty sztucz-
ne, ale sà w rejonie Êwi´tokrzyskim tereny, gdzie
ska∏y o ciekawej rzeêbie nadajà si´ do boulde-
ringu. Przyk∏adem mo˝e byç Ska∏a Nihilistów
k.åmielowa.
W Kielcach dzia∏a Âwi´tokrzyski Klub Alpini-
styczny, w którym doÊwiadczeni cz∏onkowie
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udzielà informacji dotyczàcych mo˝liwoÊci
uprawiania wspinaczki w Regionie Âwi´to-
krzyskim i wyposa˝enia w sta∏e punkty aseku-
racyjne dróg wspinaczkowych. Oprócz tego
klub organizuje ogólnopolskie zawody we
wspinaczce zimowej, kursy wspinaczki skalnej,
pokazy technik ratownictwa górskiego, sprzà-
tanie Êmieci w ramach OgólnoÊwiatowego
Âwi´ta Ziemi, zabawy linowe dla dzieci, pro-
wadzi wspó∏prac´ z Fundacjà Mam Marzenie.
Warto wi´c zwróciç si´ do cz∏onków Âwi´to-
krzyskiego Klubu Alpinistycznego, aby wspi-
naczka by∏a przyjemnoÊcià o zminimalizowa-
nym ryzyku.

Âwi´tokrzyski Klub Alpinistyczny 
os. Barwinek 5/49, 25-150 Kielce
tel. 0 502 982 288 
www.ska.org.pl 

Szko∏a Podstawowa nr 22- boulderownia
ul. Gagarina 3, 25-031 Kielce
tel. 041 36 15 565

„Dom Harcerza”- Êcianka wspinaczkowa
ul. Paƒska 1a, 25-820 Bia∏ogon k. Kielc
tel. 041 34 52 737
www.dhkielce.zhp.pl

Klub Wspinaczkowo-Trekkingowy- Êcianka wspinaczkowa
ul.KoÊciuszki 38, Skar˝ysko-Kamienna
przy oÊrodku „Civitas Christiana”
www.scianka.tk 

Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i M∏odzie˝y
ul. Armii Krajowej 1, 27-600 Sandomierz
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