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Park linowy to ok. 600 m napo-
wietrznego chodnika zawieszonego 
na różnych wysokościach, podzielo-
nego na 4 linowe drogi i najeżonego 
przeszkodami (podesty, liny, mostki, 
siatki). Usytuowane między drzewa-
mi trasy są dostosowane do różnych 
grup wiekowych. Najmłodsi mogą 
chodzić po trasie umieszczonej na 
wysokości 1m. Dla nieco starszych 
dzieci przeznaczono drogę znaj-
dującą się 2,5 m nad ziemią, z 11 
przeszkodami i ścianką wspinaczko-
wą. Młodzież i dorośli kierowani są 
na trasę wiszącą na wys. 5,5 m nad 
ziemią z 15 przeszkodami. Dla osób 
bardziej zaawansowanych jest trasa 
ekstremalna na wys. 8,5 m, z prze-

szkodami wymagającymi większej 
siły fizycznej, takimi jak: zjazd na 
pniaku, ścianka, sople, wirujące ło-
patki. Wielu wrażeń dostarcza zjazd 
tyrolski długości 150 m i skok na 
siatkę z wys. 8 m. Wszyscy uczest-
nicy wyposażeni są w uprzęże alpi-
nistyczne i kaski ochronne, taka za-
bawa pod okiem instruktorów jest 
zupełnie bezpieczna.

Kielecki Park Linowy 
ul. Szczepaniaka
25-118 Kielce 
(na przeciwko Hotelu Leśny Dwór)
tel. 668 594 935, 507 151 610
czynny: w godz. 10⁰⁰ – 20⁰⁰
(park działa zależnie od pogody 
- w sezonie jesionno – zimowym 
zalecany jest uprzedni kontakt 
telefoniczny)
www.parklinowykielce.pl

Malowniczo usytuowany Ośrodek 
Rekreacyjny udostępniono w 2008 r.  
amatorom sportu i rekreacji. Urucho-
miono tu park linowy z 2 napowietrz-
nymi trasami o łącznej dł. 310 m,  
wyposażonymi w 30  przeszkód. Ła-
twiejsza i niższa trasa składa się z 13 
etapów, podczas gdy na trudniejszej 
trasie dla dorosłych znalazło się 17 
platform rozpoczynających kolejne 
zadania - takie jak zjazd tyrolski, 
trawers, most birmański, czy skok 
indiański. Uczestnicy zabawy przed 
wejściem na linowe konstrukcje, za-

poznają się z zasadami posługiwania 
się sprzętem asekuracyjnym w czasie 
obowiązkowego, krótkiego szkole-
nia. Park linowy otrzymał certyfikat 
- Bezpieczny Park Linowy, co ozna-
cza, że został zbudowany i jest pro-
wadzony zgodnie z obowiązującymi 
normami. W ośrodku jest też wiele 

innych możliwości czynnego wy-
poczynku, zwłaszcza w czasie waka-
cji. Można zażywać kąpieli, pływać 
kajakiem, rowerem wodnym lub 
łodzią, grać w siatkówkę plażową, 
spróbować sił w paintballu lub na 
strzelnicy, a na dzieci czeka plac za-
baw. Do dyspozycji odwiedzających 
ośrodek jest parking i lokal gastro-
nomiczny.  

Ośrodek 
Rekreacyjno - Wypoczynkowy 
„Gutwin”
ul. Gościniec, 27-400 Ostrowiec 
Świętokrzyski
tel. 41 262 13 51
czynny: V- X w godz. 10⁰⁰ – 19⁰⁰ 
www.mosir.ostrowiec.pl

W sandomierskim parku Piszcze-
le  w konarach drzew urządzono 
park linowy zwany Ścieżką Tarza-
na, składający się z 10 drewnianych 
bazowych podestów, rozmieszczo-
nych na drzewach na wys. 6 m 
nad ziemią. Podesty połączone są 
wiszącymi linami, belkami i kład-
kami. Stopień trudności całej trasy 
jest zróżnicowany. Uczestnicy wspi-
naczki pokonują przeszkody w spe-
cjalnych uprzężach asekuracyjnych 
i kaskach ochronnych. Ze ścieżki 
mogą korzystać osoby mające mini-

mum 12 lat i co najmniej 1,45 m 
wzrostu. Ścieżka Tarzana jest naj-
większą atrakcją parku umożliwia-
jącą czynny wypoczynek.

Sandomierski Park Piszczele
tel.  15 644 62 53, 15 644 67 20
czynny: 
poniedziałek - piątek 
  w godz. 14⁰⁰ – 18⁰⁰ 
sobota - niedziela 
  w godz. 10⁰⁰ – 18⁰⁰ 
www.mosir.sandomierz.pl

Park linowy przy ośrodku Afor w 
Borkowie pod Kielcami zaprasza 

wszystkich wielbicieli aktywne-
go wypoczynku do pokonywania 
trzech tras linowych o różnym 
stopniu trudności. Między drze-
wami, na kilku poziomach, zawie-
szone są liczne platformy połączone 
linami i siatkami. Jest też ściana do 
wspinaczki i strzelnica oraz pola 
do paintball’a. Trasy dostosowane 
są zarówno do umiejętności dzieci 
jak i zaawansowanych wspinaczy. 
Najtrudniejsza i najwyższa zado-
woli wszystkich amatorów moc-

nych wrażeń. Najwyższe platformy 
umieszczone są na wysokosci 11 m 
nad ziemią, a pokonanie ich pozwo-
li na przełamanie lęku wysokości. 
Starsze dzieci mają do dyspozycji 

trasę zawieszoną od 3 do 5 m nad 
ziemią, a dzieci mogą spacerować 
po platformach na wysokości 1,0-
1,5 m. Nad bezpieczeństwem gości 
parku czuwają wykwalifikowani in-
struktorzy wspinaczkowi. 

Afor Adventure Park
tel. 41 317 11 71
czynny: codziennie 
w godz. 10.00 -18.00
(zależnie od pogody)
www.aforadventure.pl

Gospodarstwo agroturystyczne w 
miejscowości Kontrewers, położo-
ne jest w lasach między Mniowem 
a Stąporkowem. Jego główną atrak-
cją są przeznaczone do jazdy tere-
nowej czterokołowce z napędem 
4x4. Uczestnicy jazd pierwsze kroki 
stawiają na specjalnym torze prze-
szkód i tu poznają specyfikę trudnej 
jazdy w terenie. Wytyczony między 
drzewami tor ma bardzo dużo za-
krętów oraz przeszkody wodne lub 
błotne i w pełni odpowiada warun-

kom, jakie można spotkać podczas 
prawdziwych wycieczek tereno-
wych. Oferta obejmuje kilkadzie-
siąt wypraw po bliższych i dalszych 
okolicach, m.in. do Rezerwatu 
Perzowa Góra, do dworku Henry-
ka Sienkiewicza w Oblęgorku oraz 
do Piekła i kamieniołomu Błotnica. 
Podczas wycieczek lokalnymi, po-
lnymi i leśnymi drogami, rajdowcy 
mogą obejrzeć pomniki przyrody 
oraz unikatowe zabytki techniki 
związane z górnictwem i metalur-
gią. W gospodarstwie organizowa-
ne są różne imprezy, odbywają się 
zawody w strzelaniu z broni pneu-

matycznej i paintballu, spotkania 
przy ognisku, kuligi i wycieczki 
krajobrazowe.  Paintball rozgrywa-
ny jest na blisko dwuhektarowym 
polu z przeszkodami terenowymi, 
usypanymi wałami z ziemi i opona-
mi na drzewach. Po wcześniejszym 
uzgodnieniu możliwa jest także roz-
grywka w lesie.   

Gospodarstwo Agroturystyczne 
Agroklub Zbigniew Cisak
Kontrewers 3, 26-080 Mniów
tel.  41 373 84 00, 41 373 84 10
www.czterokolowce.pl 

W 2009 r. w Bałtowskim Parku Ju-
rajskim uruchomiono kolejkę gra-
witacyjną, czyli całoroczny roller-
coaster z kilkuset metrowym torem 
zjazdowym ze skarpy nad rzeką Ka-
mienną. Doskonale wyprofilowany 
zjazd o długości ok. 400 m, spełnia 
wszystkie europejskie wymogi bez-
pieczeństwa. Jest on pełen ostro 
nachylonych zakrętów, a mocno 
zakręcona spirala zjazdu pozwala na 
rozwinięcie dużej prędkości wózka 
do ok. 40 km/h. Prędkość wózka re-
gulowana jest indywidualnie przez każdego uczestnika. Tor jest bardzo 

bezpieczny i wygodny.

JuraPark Bałtów - Rollercoaster 
27-423 Bałtów 8a
tel. 41 264 14 20 
www.juraparkbaltow.pl  
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K2 adventure w Kielcach

Firma jest organizatorem form wy-
poczynku skierowanych do osób, 
które chcą poczuć adrenalinę i spę-
dzić wolny czas w sposób ciekawy  
i aktywny, połączony z przygodą  
i zabawą. Jedną z atrakcji jest pa-
intball - gra polegająca na zabawie  
w wojnę i wzajemne ostrzeliwanie 
się kulkami wypełnionymi farbą. 
Jest to gra całoroczna organizowa-
na w grupach powyżej 10 osób.  
W czasie imprezy wszyscy uczestni-
cy są ubezpieczeni i znajdują się pod 
opieką ratowników medycznych. 

K2 Adventure
ul. Massalskiego 22/35, 
25 - 636 Kielce
tel..  41 361 48 73, 607 570 773
www.k2adventure.pl

Paintball sabi w Korytnicy

Firma organizuje różne impre-
zy, w których wypoczynek łączy  
z aktywnością w czasie rozgrywek  
w paintball. Od 2009 r. odbywają 
się tu imprezy otwarte, w których 
pojedyncze osoby i małe grupki zna-
jomych mogą w czasie gry otwartej 
bawić się wspólnie w większym gro-
nie. W imprezach mogą brać udział 
osoby z własnym sprzętem. 

Paintball SABI
28-305 Sobków, Korytnica 42
tel. 697 770 547
www.paintball.jedrzejow.pl

crazy monkeys 
w ostrowcu Świętokrzyskim

Firma specjalizuje się w prowadze-
niu rozgrywek paintballowych na 
specjalnie przygotowanym polu  
z dmuchanymi przeszkodami. Pa-
intball jest rodzajem taktyczno-mi-
litarnej gry zespołowej i świetnym 
sposobem uatrakcyjnienie wolnego 

czasu. Dla osób początkujących 
przygotowano tu wszystko co jest 
niezbędne do rozpoczęcia przygo-
dy z paintballem, komplet sprzętu 
i kombinezon maskujący. Mogą 
tu też przyjechać gracze z własnym 
sprzętem.

Załoga Emeryka, z Wojtyniowa - 
wsi nad rzeką Kamienną, to orga-
nizatorzy unikalnych podróży przez 
Góry Świętokrzyskie. Ciekawe for-
my spędzenia wolnego czasu znajdą 

tu zwolennicy aktywnego wypo-
czynku i miłośnicy przyrody. Jest 
tu paintball, park linowy, strzelnica, 
wspinaczka, mini golf oraz rower  
o przeciwnym skręcie czy żyroskop. 
Można polatać szybowcem, balo-
nem a nawet śmigłowcem. Od-
bywają się imprezy indywidualnie  
i grupowe, pod dachem i w terenie, 
o każdej porze dnia i nocy. Można 
też wybrać się w unikalną podróż 
przez Góry Świętokrzyskie zabyt-

kowymi pojazdami militarnymi 
(Humvee Us Army, Ford Mutt Us 
Army, Volksvagen Iltis). Zabawa  
z Emerykiem dostarcza niezapo-
mnianych wrażeń, a dodatkowo fir-
ma zajmuje się rekultywują Puszczy 
Świętokrzyskiej przez sadzenie mło-
dych drzewek pod okiem leśników.

Emeryk
ul. Miodowa 3 /18a,
25-553 Kielce
tel. 600 521 090
www.emeryk.com

Telegraf to szczyt w Górach Święto-
krzyskich (408 m n.p.m.) należący 
do Pasma Dymińskiego i najwyższe 
wzniesienie w granicach admini-
stracyjnych Kielc. Trasy rowerowe 
wytyczone wokół góry polecane są 
miłośnikom kolarstwa górskiego. 
Przez szczyt prowadzą 2 trudne 
oznakowane szlaki, czerwony  (dł. 
5,5 km) i niebieski (dł. 4,5 km). 
Początek i koniec obu tras znajduje 
się przy ul. Tarnowskiej, od strony 
zachodniej Telegrafu. Podjazd moż-
na również rozpocząć przy wyciągu 
narciarskim. Trasy w całości prze-
biegają drogami leśnymi i charak-
teryzują się stromymi podjazdami i 
zjazdami. W okolicy góry organizo-
wane są maratony i wyścigi kolarzy 
górskich. Choć trasy nie są długie, 

aby je pokonać trzeba wykazać się 
bardzo dobrą kondycją. Nagrodą 
za wysiłek są wspaniałe widoki ze 
szczytu na Kielce i Góry Święto-
krzyskie.

Crazy Monkeys
Paintball - Integracja
Ostrowiec Świętokrzyski
tel.  662 183 422, 660 339 337
www.paintballostrowiec.pl

21- srefa 21 – sporty ekstremalne

Oferta firmy zadowoli każdego 
chętnego do gry w paintball. Za-
wodnicy wyposażeni są w kombi-
nezony moro i maski oraz kulki  
z farbą. Zespoły rozgrywają wy-
brane przez siebie scenariusze za-
baw. Rozgrywki uatrakcyjniają 
wykorzystywane w czasie zabawy 
świece dymne i granaty paintbal-

lowe. Przed każdą grą odbywa się 
obowiązkowe przypomnienie za-
sad bezpieczeństwa. Po zabawie  
w paintball, można wziąć udział  
w rajdzie terenowym na quadach 
lub na specjalnym torze, w strzela-
niu ze sportowych wiatrówek i z łu-
ków dla dorosłych i dla dzieci, moż-
na porzucać włócznią, toporkiem, 
nożami lub shurikenami (gwiazdki 
ninja). Nowością jest paintballowy 
łuk łączący paintball i łucznictwo.

Strefa 21 
Sporty Ekstremalne 
Grzegorz Pałka
Osiedle Stawki 98, 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.  606 212 874
www.strefa21.pl

- parki rozrywki opisane w tekście


